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 nr. 184 319 van 24 maart 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 22 maart 2017 

heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissingen van 10 maart 2017 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) en tot afgifte 

van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VANDER VELPEN, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker wordt op 26 juni 1992 in het bezit gesteld van een identiteitskaart voor vreemdelingen.  

 

1.2. Verzoeker werd op 12 augustus 1993 ambtelijk geschrapt.  
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1.3. Verzoeker wordt op 12 oktober 2004 in het bezit gesteld van een identiteitskaart voor 

vreemdelingen.  

 

1.4. Verzoeker wordt op 19 december 2008 van ambtswege afgevoerd.  

 

1.5. Op 27 augustus 2012 wordt verzoeker een eerste bevel om het grondgebied te verlaten, betekend. 

Het beroep hiertegen ingediend wordt door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verworpen bij 

arrest nr. 93 182 van 13 augustus 2012. 

 

1.3.  Op 24 januari 2014 wordt verzoeker een tweede bevel om het grondgebied te verlaten, betekend.  

 

1.7. Een verzoek tot herinschrijving en terug in bezit gesteld te worden van identiteitskaart voor 

vreemdelingen wordt op 29 september 2014 geweigerd.  

 

1.4.  Verzoeker is sinds 9 september 2014 strafrechtelijk vastgehouden.  

 

1.9. Op 29 oktober 2015 dient de raadsman van verzoeker bij volmacht een aanvraag in om een 

verblijfskaart als familielid van een Belg, in functie van verzoekers Belgische vader. De burgemeester 

van de stad Antwerpen neemt op dezelfde dag een beslissing tot niet in overwegingname. Deze 

beslissing wordt door de Raad vernietigd bij arrest nr. 180 105 van 23 december 2016.  

 

1.10. Op 10 maart 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: 

de gemachtigde) een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met oog op verwijdering (bijlage 13septies). Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan 

verzoeker in kennis wordt gesteld op 17 maart 2017. De motieven luiden als volgt:  

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer: 

naam: AD 

voornaam: S 

geboortedatum: (…)1970 

geboorteplaats: Tamalout 

nationaliteit: Marokko 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1: 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

Betrokkene is niet in het bezit van een paspoort voorzien van een geldig visum. 

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging; bij nacht; door twee of 

meer personen, feiten waarvoor hij op 13/02/1990 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen 

werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel van 5 jaar. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging –  bij nacht –  door twee 

of meer personen –  met gebruikmaking van weerloosmakende of giftige stoffen om de diefstal te 

plegen of de vlucht te verzekeren –  onder twee van de in artikel 471 van het strafwetboek vermelde 

omstandigheden, feiten waarvoor hij op 20/04/1990 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen 

werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel 5 jaar behalve 8 maanden. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met braak-inklimming- valse sleutels –  als 

mededader, feiten waarvoor hij op 18/01/2010 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd 

veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 9 maanden. 
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Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan gewone-diefstal –  als mededader –  diefstal-met braak, 

inklimming, valse sleutels, feiten waarvoor hij op 29/03/2012 door de Correctionele Rechtbank van 

Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 1 jaar. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal-met braak, inklimming, valse sleutels; inbreuk op 

de wetgeving inzake drugs; diefstal; inbreuk op de wetgeving inzake wapens; poging tot diefstal –  door 

middel van braak, inklimming, valse sleutels, feiten waarvoor hij op 25/07/2012 door de Correctionele 

Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 1 jaar. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal-met braak, inklimming, valse sleutels, feit waarvoor 

hij op 14/08/2013 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 15 maanden. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal-met braak, inklimming, valse sleutels, feit waarvoor 

hij op 20/01/2015 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 1 jaar. 

Gezien de ernst van deze feiten en hun herhalende karakter, kan worden afgeleid dat betrokkene door 

zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken 

Betrokkene heeft geen officieel verblijfsadres in België. 

artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging; bij nacht; door twee of 

meer personen, feiten waarvoor hij op 13/02/1990 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen 

werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel van 5 jaar. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging –  bij nacht –  door twee 

of meer personen – met gebruikmaking van weerloosmakende of giftige stoffen om de diefstal te plegen 

of de vlucht te verzekeren –  onder twee van de in artikel 471 van het strafwetboek vermelde 

omstandigheden, feiten waarvoor hij op 20/04/1990 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen 

werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel 5 jaar behalve 8 

maanden. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met braak-inklimming- valse sleutels –  als 

mededader, feiten waarvoor hij op 18/01/2010 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd 

veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 9 maanden. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan gewone-diefstal –  als mededader –  diefstal-met braak, 

inklimming, valse sleutels, feiten waarvoor hij op 29/03/2012 door de Correctionele Rechtbank van 

Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 1 jaar. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal-met braak, inklimming, valse sleutels; inbreuk op 

de wetgeving inzake drugs; diefstal; inbreuk op de wetgeving inzake wapens; poging tot diefstal –  door 

middel van braak, inklimming, valse sleutels, feiten waarvoor hij op 25/07/2012 door de Correctionele 

Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 1 jaar. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal-met braak, inklimming, valse sleutels, feit waarvoor 

hij op 14/08/2013 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 15 maanden. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal-met braak, inklimming, valse sleutels, feit waarvoor 

hij op 20/01/2015 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 1 jaar. 

Gezien de ernst van deze feiten en hun herhalende karakter, kan worden afgeleid dat betrokkene door 

zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan zijn eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten door 

hem betekend op 24/01/2014 en 27/08/2012. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet 

uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Betrokkene is niet in het bezit van een paspoort voorzien van een geldig visum. 

Betrokkene verklaart in zijn vragenlijst door hem ingevuld op 03/10/2016 dat zijn hele familie (waaronder 

zijn ouders) in België verblijf heeft. Hij heeft ook verklaard 41 jaar in België hebben gewoond. De loutere 

stelling dat hij geruime tijd in België heeft verbleven ,laat eventueel niet toe te concluderen dat hij 

actueel nog enig door artikel 8 EVRM beschermd privé leven in België heeft. Het feit dat de hele familie 

van betrokkene in België verblijft, kan niet worden behouden in het kader van de bepalingen van artikel 

8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de openbare orde van het land 
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schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen van het tweede lid van art. 8 van 

het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut is. In het arrest 

Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders en meerderjarige 

kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans 

que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens 

affectifs normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag 

genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die 

anders zijn dan de gewone affectieve banden). 

Voorts wordt er op gewezen dat het kerngezin beperkt is tot de ouders en de kinderen, en slechts zeer 

uitzonderlijk kan worden uitgebreid naar andere naaste familieleden die een belangrijke rol kunnen 

spelen binnen het gezin. Het EHRM oordeelt ook dat “de relaties tussen volwassenen niet 

noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 zullen genieten zonder dat het bestaan van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, naast de gewone affectieve banden” 

(EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). Uit 

de stukken van het administratief dossier blijken geen bijkomende elementen van afhankelijkheid tussen 

betrokkene en zijn ouders en familie. Een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van 

het EVRM met zijn ouders en familie wordt niet aangenomen. 

Bovendien werd betrokkene op 19/12/2008 ambsthave afgeschreven. Hij heeft gevraagd om terug in het 

bezit te worden gesteld van een identiteitskaart voor vreemdelingen, maar op 29/09/2014 werd dat 

geweigerd. Betrokkene diende dan gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten 

afgeleverd door onze diensten en betekend dd. 24.01.2014. 

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen2 om de volgende redenen: 

Reden van het bevel om het grondgebied te verlaten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een paspoort voorzien van een geldig visum. 

Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige 

verblijfssituatie zodat een gedwongen verwijdering zich opdringt. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging; bij nacht; door twee of 

meer personen, feiten waarvoor hij op 13/02/1990 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen 

werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel van 5 jaar. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging –  bij nacht –  door twee 

of meer personen – met gebruikmaking van weerloosmakende of giftige stoffen om de diefstal te plegen 

of de vlucht te verzekeren –  onder twee van de in artikel 471 van het strafwetboek vermelde 

omstandigheden, feiten waarvoor hij op 20/04/1990 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen 

werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel 5 jaar behalve 8 maanden. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met braak-inklimming- valse sleutels –  als 

mededader, feiten waarvoor hij op 18/01/2010 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd 

veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 9 maanden. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan gewone-diefstal –  als mededader –  diefstal-met braak, 

inklimming, valse sleutels, feiten waarvoor hij op 29/03/2012 door de Correctionele Rechtbank van 

Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 1 jaar. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal-met braak, inklimming, valse sleutels; inbreuk op 

de wetgeving inzake drugs; diefstal; inbreuk op de wetgeving inzake wapens; poging tot diefstal –  door 

middel van braak, inklimming, valse sleutels, feiten waarvoor hij op 25/07/2012 door de Correctionele 

Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 1 jaar. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal-met braak, inklimming, valse sleutels, feit waarvoor 

hij op 14/08/2013 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 15 maanden. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal-met braak, inklimming, valse sleutels, feit waarvoor 

hij op 20/01/2015 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 1 jaar. 

Gezien de ernst van deze feiten en hun herhalende karakter, kan worden afgeleid dat betrokkene door 

zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Er bestaat een risico tot nieuwe schending van de openbare orde. 

Gezien betrokkene geen gevolg geeft aan het verblijfsverbod dat hem werd opgelegd, kunnen we 

besluiten dat een vrijwillige uitvoering van het bevel uitgesloten is. 
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Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Betrokkene heeft geen officieel verblijfsadres in België. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan zijn eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten door 

hem betekend op 24/01/2014 en 27/08/2012. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet 

uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

Betrokkene heeft geen officieel verblijfsadres in België. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan zijn eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten door 

hem betekend op 24/01/2014 en 27/08/2012. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet 

uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat hij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te zijnen laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 

Het is noodzakelijk om betrokkene ter beschikking van Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden om 

hem/haar aan boord te laten gaan van de eerst volgende vlucht met bestemming Casablanca In 

uitvoering van deze beslissingen, gelasten wij, V.G, Attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, 

de Directeur van de gevangenis te Wortel, en de verantwoordelijke van het veiligheidsdetachement van 

de Nationale luchthaven 

de betrokkene, AD, S, op te sluiten vanaf 26/03/2017 

Naam en hoedanigheid, datum, handtekening en stempel van de overheid 

V.G, 

(…)” 

 

1.11. Op 10 maart 2017 neemt de gemachtigde tevens een beslissing tot het opleggen van een 

inreisverbod (bijlage 13sexies). Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan verzoeker op 17 maart 

2017 in kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt:  

 

“INREISVERBOD 

Aan de Heer: 

naam: AD 

voornaam: S 

geboortedatum: (…)1970 

geboorteplaats: Tamalout 

nationaliteit: Marokko 

wordt een inreisverbod voor 8 jaar opgelegd, 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen(2), tenzij hij/zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven. 

De beslissing tot verwijdering van 10/03/2017 gaat gepaard met dit inreisverbod (2) 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

Overeenkomstig artikel 74/11, §1, 4° alinea van de Wet 15/12/1980: 

 Gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van acht jaar, omdat de onderdaan 

van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

Betrokkene is niet in het bezit van een paspoort voorzien van een geldig visum. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging; bij nacht; door twee of 

meer personen, feiten waarvoor hij op 13/02/1990 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen 

werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel van 5 jaar. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging –  bij nacht –  door twee 

of meer personen –  met gebruikmaking van weerloosmakende of giftige stoffen om de diefstal te 

plegen of de vlucht te verzekeren –  onder twee van de in artikel 471 van het strafwetboek vermelde 
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omstandigheden, feiten waarvoor hij op 20/04/1990 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen 

werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel 5 jaar behalve 8 maanden. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met braak-inklimming- valse sleutels –  als 

mededader, feiten waarvoor hij op 18/01/2010 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd 

veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 9 maanden. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan gewone-diefstal –  als mededader –  diefstal-met braak, 

inklimming, valse sleutels, feiten waarvoor hij op 29/03/2012 door de Correctionele Rechtbank van 

Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 1 jaar. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal-met braak, inklimming, valse sleutels; inbreuk op 

de wetgeving inzake drugs; diefstal; inbreuk op de wetgeving inzake wapens; poging tot diefstal –  door 

middel van braak, inklimming, valse sleutels, feiten waarvoor hij op 25/07/2012 door de Correctionele 

Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 1 jaar. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal-met braak, inklimming, valse sleutels, feit waarvoor 

hij op 14/08/2013 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 15 maanden. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal-met braak, inklimming, valse sleutels, feit waarvoor 

hij op 20/01/2015 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 1 jaar. 

Gezien de ernst van deze feiten en hun herhalende karakter, kan worden afgeleid dat betrokkene door 

zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Betrokkene heeft geen officieel verblijfsadres in België. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan zijn eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten door 

hem betekend op 24/01/2014 en 27/08/2012. 

Betrokkene verklaart in zijn vragenlijst door hem ingevuld op 03/10/2016 dat zijn hele familie (waaronder 

zijn ouders) in België verblijf heeft. Hij heeft ook verklaard 41 jaar in België hebben gewoond. De loutere 

stelling dat hij geruime tijd in België heeft verbleven ,laat eventueel niet toe te concluderen dat hij 

actueel nog enig door artikel 8 EVRM beschermd privé leven in België heeft. Het feit dat de hele familie 

van betrokkene in België verblijft, kan niet worden behouden in het kader van de bepalingen van artikel 

8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de openbare orde van het land 

schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen van het tweede lid van art. 8 van 

het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut is. In het arrest 

Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders en meerderjarige 

kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans 

que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens 

affectifs normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag 

genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die 

anders zijn dan de gewone affectieve banden). 

Voorts wordt er op gewezen dat het kerngezin beperkt is tot de ouders en de kinderen, en slechts zeer 

uitzonderlijk kan worden uitgebreid naar andere naaste familieleden die een belangrijke rol kunnen 

spelen binnen het gezin. Het EHRM oordeelt ook dat “de relaties tussen volwassenen niet 

noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 zullen genieten zonder dat het bestaan van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, naast de gewone affectieve banden” 

(EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). Uit 

de stukken van het administratief dossier blijken geen bijkomende elementen van afhankelijkheid tussen 

betrokkene en zijn ouders en familie. Een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van 

het EVRM met zijn ouders en familie wordt niet aangenomen. 

Bovendien werd betrokkene op 19/12/2008 ambtshalve afgeschreven. Hij heeft gevraagd om terug in 

het bezit te worden gesteld van een identiteitskaart voor vreemdelingen, maar op 29/09/2014 werd dat 

geweigerd. Betrokkene diende dan gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten 

afgeleverd door onze diensten en betekend dd. 24.01.2014. 

Daarenboven heeft de aanwezigheid van zijn familie hem niet weerhouden strafbare feiten te plegen 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging; bij nacht; door twee of 

meer personen, feiten waarvoor hij op 13/02/1990 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen 

werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel van 5 jaar. 

Betrokkene  heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging –  bij nacht –  door twee 

of meer personen –  met gebruikmaking van weerloosmakende of giftige stoffen om de diefstal te 

plegen of de vlucht te verzekeren –  onder twee van de in artikel 471 van het strafwetboek vermelde 

omstandigheden, feiten waarvoor hij op 20/04/1990 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen 

werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel 5 jaar behalve 8 maanden. 
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Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met braak-inklimming- valse sleutels –  als 

mededader, feiten waarvoor hij op 18/01/2010 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd 

veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 9 maanden. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan gewone-diefstal –  als mededader –  diefstal-met braak, 

inklimming, valse sleutels, feiten waarvoor hij op 29/03/2012 door de Correctionele Rechtbank van 

Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 1 jaar. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal-met braak, inklimming, valse sleutels; inbreuk op 

de wetgeving inzake drugs; diefstal; inbreuk op de wetgeving inzake wapens; poging tot diefstal –  door 

middel van braak, inklimming, valse sleutels, feiten waarvoor hij op 25/07/2012 door de Correctionele 

Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 1 jaar. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal-met braak, inklimming, valse sleutels, feit waarvoor 

hij op 14/08/2013 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 15 maanden. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal-met braak, inklimming, valse sleutels, feit waarvoor 

hij op 20/01/2015 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 1 jaar. 

Gezien de ernst van deze feiten en hun herhalende karakter, kan worden afgeleid dat betrokkene door 

zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde zeer 

ernstig te verstoren. 

Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare 

orde, is een inreisverbod van 8 jaar proportioneel. 

(…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing 

 

2.1. Onderhavige vordering is een in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering, die conform 

artikel 39/57, § 1, van de Vreemdelingenwet, tijdig werd ingediend. De tijdigheid wordt overigens niet 

betwist door de verwerende partij. De vordering is derhalve ontvankelijk. 

 

3.  Over de vordering tot schorsing in zoverre gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten 

met terugleiding naar de grens (bijlage 13septies).  

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden  

 

Artikel 43, § 1, eerste lid, van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen.  

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.  

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld.  

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter  

 

3.2.1. De wettelijke bepaling  

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”.  
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3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling  

 

In casu bevindt de verzoeker zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 

van de Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk 

vermoed. Dit wordt ook niet betwist door de verwerende partij. Het uiterst dringende karakter van de 

vordering staat dan ook vast.  

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan.  

 

3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen  

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

3.3.1.1. Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die 

de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.  

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618).  

 

3.3.1.2. Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de 

toedracht van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot 

de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Wanneer op basis van de uiteenzetting van de 

middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer duidelijk is, dat de verzoekende partij een 

schending van een bepaling van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden (hierna: EVRM) willen aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd 

vermelden door de verzoekende partij van de door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen 

drempel zijn voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) om niet over te gaan tot 

een beoordeling van de verdedigbare grief.  

 

3.3.1.3. Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de 

zin van artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke 

verdedigbare grief op grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die 

ingaat tegen een van de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief 

resultaat moet leiden. De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet 

wegen, varieert volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). De 

verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat zij 

op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door het 

EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, § 

113). Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is  

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.  

 

3.3.1.4. De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid, van de Vreemdelingenwet een 

zorgvuldig en nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en 

inzonderheid die welke van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de 

uitvoering van de bestreden beslissing de verzoekende partij zou blootstellen aan het risico te worden 

onderworpen aan de schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking 
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mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.  

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde  

 

3.3.2.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van administratieve rechtshandelingen, van  het 

artikel 8 van het  EVRM en van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

 

Het middel wordt als volgt toegelicht:  

 

“Artikel 62 van de wet van 15.12.1980 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 bepalen dat de 

beslissingen zowel in feite als in rechte moeten worden gemotiveerd. De bestreden beslissing van 

verweerster maakt een bestuurshandeling uit in de zin van artikel 1 van de vermelde wet van 

29.07.1991.  

 

Artikel 2 van de bovenvermelde wet bepaalt dat de betrokken bestuurshandeling ‘uitdrukkelijk’ moeten 

worden gemotiveerd.  Artikel 3 legt het bestuur de verplicht op hun beslissing op “afdoende” wijze te 

motiveren. Met de term “afdoende” wordt tevens verwezen naar het feit dat de motivering in feite en in 

rechte evenredig moet zijn met het belang van de genomen beslissing, dat er dus een verband moet zijn 

tussen het belang, de aard en het voorwerp van de beslissing, aan de ene kant, en aan het belang dat 

wordt gehecht aan de motivering, aan de andere kant. Wanneer de overheid beschikt over een 

discretionaire bevoegdheid dient haar motivering in extenso en uitgebreider te gebeuren. De 

beslissingen waarvan de motivering vaag, nietszeggend of loutere stijlformules inhouden, dienen tevens 

te worden vernietigd ( RVST, nr. 52.909 van 14.04.1995, RVST. Nr. 90.169 van 12.10.2000). 

 

Artikel 74/13 vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.”( eigen onderlijning) 

 

Met andere woorden moet de verwijderingsbeslissing genomen worden rekening houdende met de 

omstandigheden zoals uiteengezet in artikel 74/13 vreemdelingenwet.  

Uit de bestreden beslissing kan echter niet worden afgeleid of verweerster dergelijk onderzoek wel heeft 

gevoerd of dat zij een afweging heeft gemaakt van de omstandigheden zoals uiteengezet in artikel 

74/13 vreemdelingenwet, in casu het belang van verzoekers gezinsleven. 

 

De beleidsmarge van Verdragsluitende Staten wordt overschreden wanneer Staten geen billijke 

afweging maken tussen het algemeen belang enerzijds, en het belang van het individu anderzijds. Of 

het nu een negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de 

genomen maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. Het is dan ook de taak van de 

administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van 

de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. De 

toepassing van de vreemdelingenwet moet aan de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden 

getoetst (cf. RvS26 mei 2009, nr. 193.522).  

 

Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij Verdragsluitende Staten: bij het nemen van een verblijfs- en/of 

verwijderingsbeslissing dienen steeds nauwgezet de individuele en concrete omstandigheden van een 

bepaald geval te worden onderzocht in het kader van een billijke belangenafweging. 

 

De bestreden beslissing vermeldt over het gezinsleven van verzoeker enkel het volgende: 

 

“ Betrokkene verklaart in zijn vragenlijst door hem ingevuld op 03.10.2016 dat zijn hele familie ( 

waaronder zijn ouders) in België verblijf heeft. Hij heeft ook verklaard in België 41 jaar te hebben 

gewoond. De loutere stelling dat hij geruime tijd in België heeft verbleven, laat eventueel niet toe te 

concluderen dat hij actueel nog enig door artikel 8 EVRM beschermd privé leven in België heeft. Het feit 

dat de hele familie van betrokkene in België verblijft, kan niet worden behouden in het kader van de 

bepalingen van artikel 8§1 EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de openbare 

orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen van het 

tweede lid van art. 8 EVRM blijkt dat het recht op eerbiediging van het privé-en gezinsleven niet 
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absoluut is. In het arrest Mokranit. Frankrijk ( 15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen 

ouders en meerderjarige kinderen ‘ ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 

de la convention sans que soit démontrée l’existence d’elements supplémentaires de dépendance, 

autres que les liens affectifs normaux” ( vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 

van het verdrag genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid die anders zijn dan gewone affectieve banden). Voorts wordt er op gewezen dat het 

kerngezin beperkt is tot de ouders en kinderen, en slechts zeer uitzonderlijk kan worden uitgebreid naar 

andere naaste familieleden die ene belangrijke rol kunnen spelen binnen het gezin. Het EHRM oordeelt 

ook dat de relaties tussen volwassenen niet noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 zullen 

genieten zonder dat het bestaan van bijkomende elementen  van afhankelijkheid wordt aangetoond 

naast de gewone affectieve banden” ( EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi.Frankrijk,§43; EHRM 10 juni 

2003 Benhebba/Frankrijk §36). Uit de stukken van het administratief dossier blijken geen bijkomende 

elementen van afhankelijkheid tussen betrokkene en zijn ouders en familie. Een beschermingswaardig 

gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM met zijn ouders en familie wordt niet aangenomen. ( eigen 

onderlijning) 

 

Verweerster is dus van mening dat het administratief dossier geen enkel element bevat waaruit kan 

worden afgeleid dat verzoeker nog een “beschermingswaardig gezinsleven” heeft in België. Dit klopt 

echter niet. 

 

Verzoeker woont sinds zijn vijfde levensjaar in België. Hij kwam samen met zijn ouders naar België. 

Verzoeker liep hier school en verblijft hier inmiddels meer dan 35 jaar. Nooit heeft hij België verlaten. 

Wel kampte verzoeker met een drugsproblematiek wat maakte dat hij administratief een tijd niet in regel 

is geweest en in 2008 zelfs ambtelijk werd geschrapt. Echter na meer dan 35 jaar verblijf in België, mag 

verweerster er redelijkerwijze vanuit gaan dat verzoeker al zijn familiale en sociale belangen in België 

zijn gevestigd. Hij verbleef enkel de eerste 5 levensjaren in Marokko. 

 

Immers niet alleen zijn ouders, doch ook alle broers en zussen van verzoeker zijn in België gevestigd. 

Zes van de acht broers en zussen werden zelfs in België geboren.  

 

Verzoeker kampte echter met een hardnekkige drugsproblematiek wat maakte dat hij diefstallen 

pleegde om zijn verslaving financieel te onderhouden. Hij liet zich echter nog kort voor zijn aanhouding 

residentieel opnemen in het Stuivenbergziekenhuis en voordien was hij ook reeds in behandeling bij 

Free Clinic( stuk 3). Hoe dan ook is verzoeker fysiek afgekickt tijdens zijn verblijf in de gevangenis en 

nam hij deel aan verschillende cursussen en opleidingen zoals een cursus ‘relaties’, een opleiding als 

hulpkok, een cursus slachtoffer in beeld. ( stukken 4, 5 , 6, 7, 8). 

 

Verweerster is van mening dat er “geen bijkomende elementen van afhankelijkheid blijken tussen 

verzoeker en zijn ouders en familie”. Verzoeker verblijft echter sinds 2 jaar in de gevangenis, wat maakt 

dat hij uiteraard financieel ten laste is van zijn ouders. Verzoeker beschikt immers over geen enkel 

inkomen. 

 

Verzoeker probeerde bovendien in het verleden meermaals om terug in het bezit te worden gesteld van 

een verblijfskaart voor vreemdelingen. Tot tweemaal toe deed hij een aanvraag gezinshereniging met 

zijn Belgische ouders. Hij wenste terug te gaan samenwonen met zijn ouders, die hem zoveel als 

mogelijk trachtten te helpen. Een laatste keer probeerde verzoeker een aanvraag gezinshereniging in te 

dienen met zijn Belgische vader op 29.10.2015. Gelet op zijn verblijf in de gevangenis probeerde hij dit 

te doen via een volmacht uitgereikt aan zijn advocaat. De Stad Antwerpen weigerde echter de aanvraag 

van verzoeker in overweging te nemen, omdat verzoeker niet in persoon aanwezig kon zijn bij de 

aanvraag. Verzoeker tekende tegen deze beslissing beroep aan en arrest werd geveld op 12 december 

2016. De RVV vernietigde de beslissing van de Stad Antwerpen, doch deze blijft elke aanvraag tot 

gezinshereniging bij volmacht weigeren.  

 

Zo maakt de Stad Antwerpen uiteraard zelf elke inhoudelijke beoordeling van het gezinsleven van 

verzoeker in België met zijn ouders onmogelijk. 

 

Het betreft dan ook een contradictie om te zeggen dat uit het administratief dossier niet blijkt dat er een 

‘beschermingswaardig gezinsleven’ is, doch anderzijds wordt elke aanvraag tot gezinshereniging 

geweigerd wegens een verblijf in de gevangenis.  

 

De aanvraag tot gezinshereniging op zich is echter al een indicatie van “afhankelijkheid”. 
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Over deze laatste aanvraag tot gezinshereniging van 29.10.2015, noch over het arrest van RVV van 

28.12.2016 wordt met geen woord gerept, hoewel deze stukken in het administratief dossier zouden 

moeten zitten. 

 

Door geen rekening te houden met o.a. de ingediende aanvraag tot gezinshereniging die ten onrechte 

door de Stad Antwerpen niet in overweging werd genomen, begaat verweerster een schending van zijn 

motiveringsplicht. 

 

Bijgevolg is verzoeker van mening dat er wel degelijk aanwijzingen zijn in het administratief dossier van 

een eerbiedwaardig gezinsleven en maakt verweerster dan ook onterecht geen afweging tussen dit 

gezinsleven en het individueel belang van verzoeker en het algemeen belang. Bijgevolg begaat 

verweerster eveneens ene schending van de artikelen 8 EVRM en artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet.” 

 

3.3.2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel 

heeft de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar 

beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te 

stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de 

overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan zij is 

genomen. De bestreden beslissing bevat in casu een motivering in recht en in feite.  

 

De beslissing tot afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten, steunt op artikel 7, eerste lid, 1° 

en 3,° van de Vreemdelingenwet. Daarbij wordt in feite vastgesteld dat verzoeker niet in het bezit is van 

een geldig paspoort voorzien van een geldig visum, wat niet wordt betwist of weerlegd, en steun vindt in 

het administratief dossier daar hij op 19 december 2008 ambtshalve werd afgeschreven. Verder wordt 

vastgesteld dat verzoeker door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te 

kunnen schaden waarbij wordt verwezen naar zeven veroordelingen die verzoeker heeft opgelopen bij 

de correctionele rechtbank te Antwerpen van 1990 tot 2015 alsook naar de ernst van de gepleegde 

criminele feiten en hun herhalende karakter, hetgeen ook niet wordt betwist of weerlegd en steun vindt 

in het administratief dossier.  

 

In toepassing van artikel 74/14, § 3, 1°, 3° en 4°, van de Vreemdelingenwet, wordt verzoeker geen 

termijn voor vrijwillig vertrek toegestaan respectievelijk wegens een risico op onderduiken, het feit dat hij 

een gevaar is voor de openbare orde of nationale veiligheid en het feit dat hij geen gevolg heeft 

gegeven aan de eerdere verwijderingsbeslissingen van 27 augustus 2012 en 24 januari 2014. 

Verzoeker brengt hier niets tegen in.  

 

Tenslotte wordt met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de Vreemdelingenwet besloten dat het 

noodzakelijk is om verzoeker zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden waarbij wordt verwezen 

naar dezelfde feitelijke elementen als reeds supra uiteengezet.  

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op welke 

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat hierdoor niet zou zijn 

voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. Een schending van de formele motiveringsplicht 

wordt derhalve niet aangetoond.  

 

3.3.2.3. De Raad merkt op dat verzoeker verder inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen het bestreden 

bevel. Het middel dient derhalve verder vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht 

behandeld te worden. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.  
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De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de 

aangevoerde schendingen van artikel 8 van het EVRM en artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

 Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat enkel van toepassing is bij het nemen van een 

verwijderingsbeslissing, luidt als volgt: “Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de 

minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en 

de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.”  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet noodzaakt steeds een individueel onderzoek waarbij de situatie 

van de betrokken vreemdeling wordt beoordeeld en waarborgt dat de verwerende partij bij het nemen 

van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten en daaromtrent 

een concrete afweging maakt. In zoverre rekening moet worden gehouden met het gezinsleven vormt 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet een weerspiegeling van artikel 8 van het EVRM.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

‘1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.’ 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op het bestreden bevel. Bijgevolg gaat hij na of het 

bestuur alle relevante feiten en omstandigheden op zorgvuldige en kennelijk redelijke wijze in zijn 

besluitvorming aangaande de bestreden bevelen heeft betrokken. 

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid, doch hij kan enkel nagaan of het bestuur niet op een 

kennelijk onredelijke wijze of in strijd met de voorhanden zijnde feitelijke gegevens van de zaak tot de 

bestreden beslissing is gekomen (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900 en 

RvS 3 februari 2016, nr. 11.784 (c)). 

 

3.3.2.4. In het bestreden bevel wordt als volgt gemotiveerd:  

 

“Betrokkene verklaart in zijn vragenlijst door hem ingevuld op 03/10/2016 dat zijn hele familie 

(waaronder zijn ouders) in België verblijf heeft. Hij heeft ook verklaard 41 jaar in België hebben 

gewoond. De loutere stelling dat hij geruime tijd in België heeft verbleven ,laat eventueel niet toe te 

concluderen dat hij actueel nog enig door artikel 8 EVRM beschermd privé leven in België heeft. Het feit 

dat de hele familie van betrokkene in België verblijft, kan niet worden behouden in het kader van de 

bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de 

openbare orde van het land 

schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen van het tweede lid van art. 8 van 

het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut is. In het arrest 

Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders en meerderjarige 
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kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans 

que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens 

affectifs normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag 

genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die 

anders zijn dan de gewone affectieve banden). 

Voorts wordt er op gewezen dat het kerngezin beperkt is tot de ouders en de kinderen, en slechts zeer 

uitzonderlijk kan worden uitgebreid naar andere naaste familieleden die een belangrijke rol kunnen 

spelen binnen het gezin. Het EHRM oordeelt ook dat “de relaties tussen volwassenen niet 

noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 zullen genieten zonder dat het bestaan van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, naast de gewone affectieve banden” 

(EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). Uit 

de stukken van het administratief dossier blijken geen bijkomende elementen van afhankelijkheid tussen 

betrokkene en zijn ouders en familie. Een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van 

het EVRM met zijn ouders en familie wordt niet aangenomen. 

Bovendien werd betrokkene op 19/12/2008 ambsthave afgeschreven. Hij heeft gevraagd om terug in het 

bezit te worden gesteld van een identiteitskaart voor vreemdelingen, maar op 29/09/2014 werd dat 

geweigerd. Betrokkene diende dan gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten 

afgeleverd door onze diensten en betekend dd. 24.01.2014.” 

 

In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, blijkt uit het bestreden bevel zeer duidelijk dat de  

verwerende partij wel degelijk onderzoek heeft gevoerd naar de omstandigheden uiteengezet in artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet, met name het belang van zijn gezinsleven. Het bestreden bevel 

verwijst naar de vragenlijst van 3 oktober 2016, die zich in het administratief dossier bevindt. Verzoeker 

werd gehoord over zijn gezins- en familieleven, medische situatie en redenen die hem verhinderen terug 

te keren naar het land van herkomst. Verder blijkt uit het bestreden bevel dat er een afweging wordt 

gemaakt omtrent de elementen die in het kader van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet voorliggen 

in het geval van de verzoeker.  

 

3.3.2.5. Verzoeker is het niet eens met de vaststelling van verwerende partij dat hij geen 

“beschermenswaardig gezinsleven” in België heeft.  

 

De Raad herinnert er aan dat het waarborgen van een recht op eerbiediging van het gezinsleven, het 

bestaan van een gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het EVRM. Dit gezinsleven 

dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘gezinsleven’ niet. Dit is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet 

sprake is van een familieleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van 

effectief beleefde hechte persoonlijke banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 

2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). 

 

Verzoeker verwijst naar zijn ouders, broers en zussen die allen in België gevestigd zijn. De Raad stelt 

vast dat verzoeker meerderjarig is en inmiddels 46 jaar oud. Uit het administratief dossier blijkt dat ook 

zijn broers en zussen reeds geruime tijd meerderjarig zijn. In het kader van zijn gehoor op 3 oktober 

2016 verwees verzoeker tevens naar zijn neven en nichten in België.  

 

Net zoals verwerende partij doet in de bestreden beslissing, wijst de Raad erop dat de relatie tussen 

ouders en meerderjarige kinderen enkel onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM valt indien 

het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan gewoonlijke affectieve banden, 

wordt aangetoond (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, 

K.M./Zwitserland, § 59). Hetzelfde geldt voor de relatie tussen meerderjarige broers en zussen (EHRM 

13 februari 2001, nr. 47160/99, Ezzouhdi v. Frankrijk, par. 34; EHRM 3 juli 2001, nr. 47390/99, Javeed 

v. Nederland). Een uitzondering hierop vormen jongvolwassenen, die nog geen eigen gezin hebben 

gesticht, doch verzoeker kan gezien zijn leeftijd niet meer als jongvolwassene worden bestempeld. 

(EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 62; EHRM 14 juni 2011, Osman/Denemarken, § 55). 

 

Daar de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt hoofdzakelijk betrekking heeft op het kerngezin 

(EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94), kunnen andere familiebanden, zoals verzoekers 

banden met zijn neven en nichten, slechts uitzonderlijk gelijkgesteld worden met een familieleven in de 

zin van artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, 
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andere dan de gebruikelijke affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 13 februari 2001, 

Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). 

 

Bijkomende elementen die in overweging kunnen worden genomen, betreffen onder meer een financiële 

of materiële afhankelijkheid, een lichamelijke, psychische of medische afhankelijkheid, waarbij tevens de 

mate van reële afhankelijkheid moet worden nagegaan.  

 

3.3.2.6. In de bestreden beslissing wordt gesteld dat uit de stukken van het administratief dossier geen 

bijkomende elementen van afhankelijkheid tussen verzoeker, zijn ouders en familie blijken, zodat een 

beschermenswaardig gezinsleven niet wordt aangetoond.  

 

Verzoeker brengt hiertegen in dat hij sinds zijn vijfde levensjaar in België hier toekwam met zijn ouders, 

school liep en inmiddels meer dan 35 jaar hier verblijft, zodat verwerende partij er redelijkerwijze vanuit 

mag gaan dat al zijn familiale en sociale belangen in België zijn gevestigd.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat verwerende partij met al deze elementen rekening 

hield en dat niet wordt betwist dat verzoeker hier reeds langdurig verblijft, noch dat zijn familie in België 

is gevestigd. Evenmin blijkt uit het bestreden bevel dat het bestaan van de gebruikelijke affectieve 

banden tussen verzoeker en zijn familie in België wordt betwist, wel wordt vastgesteld dat uit het 

administratief dossier geen bijkomende elementen van afhankelijkheid blijken.  

 

Door enkel te verwijzen naar zijn langdurig verblijf en de aanwezigheid van zijn familieleden in België, 

weerlegt de verzoeker deze vaststelling niet en toont hij niet aan dat er in casu sprake is van een 

zodanige mate van afhankelijkheid in de relatie met zijn ouders en familie dat deze de gebruikelijke 

banden die tussen gezins- en familieleden bestaan, overstijgt. 

 

Verzoeker houdt verder voor dat hij sinds twee jaar in de gevangenis verblijft en dat hij uiteraard 

financieel ten laste is van zijn ouders, daar hij geen enkel inkomen heeft. Voor wat betreft het ‘financieel 

ten laste zijn’ beperkt verzoeker zich tot een loutere bewering die nergens met een begin van bewijs 

wordt gestaafd, noch blijkt zulke financiële afhankelijkheid uit het administratief dossier. Bovendien kan 

de Raad er redelijkerwijze van uitgaan dat verzoekers basisbehoeften de voorbije twee jaren door de 

Belgische staat werden voldaan.  

 

Waar verzoeker verwijst naar zijn hardnekkige drugsproblematiek en het gegeven dat hij diefstallen 

pleegde om zijn verslaving te onderhouden, ziet de Raad niet in hoe deze elementen als bijkomende 

elementen van afhankelijkheid ten aanzien van zijn in België verblijvende familieleden kunnen worden 

beschouwd, behalve louter als een druggerelateerde afhankelijkheid. Verzoeker wijst erop dat hij zich 

meermaals residentieel liet opnemen voor een drugsbehandeling, momenteel afgekickt is en deelneemt 

aan verschillende cursussen en opleidingen. Deze elementen wijzen er evenwel op dat verzoeker, ook 

wanneer gescheiden van zijn familie, zelfstandig kan functioneren.  

 

Verzoeker wijst tenslotte op de verschillende ondernomen pogingen om terug in het bezit gesteld te 

worden van een verblijfskaart van vreemdelingen en het feit dat hij tot tweemaal toe een aanvraag 

indiende tot gezinshereniging met zijn ouders, met wie hij wenst terug samen te gaan wonen en die hem 

zoveel als mogelijk trachten te helpen. Uit het administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt dat 

verzoeker reeds herhaaldelijk ambtshalve werd afgeschreven, waarbij de laatste keer op 19 december 

2008. Verzoeker vroeg om terug ingeschreven te worden en in het bezit gesteld te worden van een 

identiteitskaart voor vreemdelingen, maar dit werd op 29 september 2014 geweigerd. Tegen deze 

beslissing werd geen beroep ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  

 

Verder blijkt uit het dossier dat de raadsman van verzoeker op 29 oktober 2015 zich aanmeldde bij het 

stadsbestuur van Antwerpen om bij volmacht een aanvraag in te dienen tot afgifte van een verblijfskaart 

van een familielid van een Belg, met name in functie van verzoekers vader. Diezelfde dag nam de 

burgemeester van de stad Antwerpen een beslissing tot weigering tot inoverwegingname van deze bij 

volmacht ingediende aanvraag. Deze beslissing werd door de Raad vernietigd bij arrest nr. 180 105 van 

23 december 2016. Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij bekritiseert dat in het bestreden bevel 

met geen woord wordt gerept over de aanvraag tot gezinshereniging noch over het arrest van de Raad, 

daar in het bestreden bevel duidelijk wordt verwezen naar “de stukken van het administratief dossier” en 

in het administratief dossier zich de voormelde relevante stukken bevinden.   
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Uit het administratief dossier blijkt bovendien dat de verwerende partij, na het arrest van 23 december 

2016, een schrijven heeft gericht aan de stad Antwerpen op 30 december 2016 om het arrest nader toe 

te lichten met het verzoek om op te volgen of er rechtsherstel geboden wordt. Op 4 januari 2017 heeft 

de verwerende partij een nieuw schrijven gericht aan de stad Antwerpen met de vraag na te gaan of 

verzoeker of zijn gevolmachtigde nog interesse hebben in een aanvraag gezinshereniging per volmacht 

waarbij verwerende partij toelichtte dat daartoe mogelijkheid bestaat mits een bijzondere volmacht en 

bewijs van verwantschap.  

Uit het administratief dossier blijkt echter niet dat verzoeker of zijn raadsman nog verdere stappen heeft 

gezet om een nieuwe aanvraag gezinshereniging in te dienen. Alleszins volgt uit voorgaande dat de 

verwerende partij, in tegenstelling tot wat verzoeker beweert, in aanloop van het bestreden bevel wel 

degelijk rekening heeft gehouden met de per volmacht ingediende aanvraag tot gezinshereniging.  

 

Inzoverre verzoeker voorhoudt dat de aanvraag gezinshereniging een indicatie is van “afhankelijkheid”  

en dat het tegenstrijdig is om te zeggen dat uit het administratief dossier niet blijkt dat er een 

beschermenswaardig gezinsleven aanwezig is, merkt de Raad op dat het louter indienen van een 

aanvraag om een verblijfskaart als familielid van een Belg, op zich nog niet aantoont dat er sprake is 

van een beschermenswaardig gezinsleven onder artikel 8 van het EVRM.  

 

Zoals eerder gesteld, wordt door de verwerende partij het bestaan van de gebruikelijke familiale banden 

niet betwist, maar volgt uit het bestreden bevel dat deze niet voldoende zijn om als 

beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM te worden aangemerkt, daar 

bijkomende elementen van afhankelijkheid nodig zijn. Daarbij kan worden opgemerkt dat om in 

aanmerking te komen voor een verblijfsrecht als familielid van een Belg, in casu in functie van zijn 

vader, verzoeker niet alleen de verwantschap dient aan te tonen, maar ook, gezien zijn leeftijd, dient 

aan te tonen dat hij een descendent “ten laste” is, conform artikel 40ter, § 2, 1°, van de 

Vreemdelingenwet.  

Dit houdt in dat het bestaan van een situatie van reële afhankelijkheid moet worden aangetoond die 

voortvloeit uit een feitelijke situatie die wordt gekenmerkt door de omstandigheid dat het familielid, die 

gezien zijn economische en sociale toestand niet in zijn basisbehoeften kan voorzien, materieel wordt 

gesteund door het Belgische familielid. Dit werd door de verwerende partij ook als dusdanig 

meegedeeld aan de stad Antwerpen in het schrijven van 4 januari 2017. 

 

De verblijfsvoorwaarde die wordt gesteld in artikel 40ter, § 2, 1°, van de Vreemdelingenwet, met name 

dat verzoeker aantoont dat hij ten laste is van zijn Belgische vader, verschilt in wezen dus niet van wat 

vereist is om onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM te vallen, met name dat bijkomende 

elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden, worden aangetoond. Het 

houdt een impliciete toetsing aan artikel 8 van het EVRM in, met name het aantonen van het bestaan 

van een gezinsleven, waarbij bijkomende elementen van afhankelijkheid tussen verzoeker en het 

Belgische familielid worden vereist. 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat verzoeker bewijzen heeft voorgelegd die aantonen dat hij “ten 

laste” is van zijn Belgische vader. Evenmin blijkt dat hij verdere stappen heeft gezet wat betreft een 

aanvraag tot gezinshereniging met zijn Belgische vader, noch toont hij zulks aan. Een enkele wens om 

samen te wonen met zijn ouders is evenmin voldoende om als bijkomend element van afhankelijkheid te 

worden aangemerkt.  

 

Aldus besluit de Raad dat het louter verwijzen naar het feit dat een aanvraag tot gezinshereniging werd 

ingediend, zonder dat blijkt dat daarbij bewijzen “ten laste” werden voorgelegd, de vaststelling in de 

bestreden beslissing, met name “Uit de stukken van het administratief dossier blijken geen bijkomende 

elementen van afhankelijkheid tussen betrokkene en zijn ouders en familie”, niet onderuit haalt.  

 

In zijn verzoekschrift en ter zitting houdt verzoeker verder voor dat elke aanvraag tot gezinshereniging 

bij volmacht door de stad Antwerpen wordt geweigerd en dat elke inhoudelijke beoordeling onmogelijk 

wordt gemaakt. Verwerende partij merkt terecht op dat verzoeker zich beperkt tot een bewering die niet 

met enig stuk wordt gestaafd.  

 

Gelet op het bovenstaande, kan verzoeker op het eerste gezicht niet worden gevolgd in zijn betoog dat 

er in het administratief dossier wel degelijk aanwijzingen zijn van een beschermenswaardig gezinsleven.  

Het bestaan van een  gezinsleven of familieleven dat onder de bescherming valt van artikel 8 van het 

EVRM wordt prima facie niet aangetoond zodat ook niet aannemelijk wordt gemaakt dat er een 

belangenafweging diende plaats te vinden. 
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3.3.2.7. Inzoverre verzoeker verwijst naar zijn langdurig verblijf in België en stelt dat de verwerende 

partij redelijkerwijze er vanuit mag gaan dat al zijn sociale belangen in België zijn gevestigd, lijkt 

verzoeker ook een schending van zijn privéleven te willen aanvoeren. Het privéleven bestaat uit de 

optelsom van alle banden die de vreemdeling met de Belgische samenleving is aangegaan. De Raad 

stelt vast dat verzoeker zijn sociale belangen niet verder concretiseert of enigszins duidt, waarbij kan 

worden opgemerkt dat de normale binding die ontstaat met België enkel door het langdurige verblijf hier 

te lande, op zich niet voldoende is om een schending van het privéleven aan te nemen. Bijgevolg slaagt 

verzoeker er niet aan te tonen dat de gemachtigde ten onrechte heeft geoordeeld dat “De loutere 

stelling dat hij geruime tijd in België heeft verbleven ,laat eventueel niet toe te concluderen dat hij 

actueel nog enig door artikel 8 EVRM beschermd privé leven in België heeft.” 

 

In zoverre de familie- of gezinsbanden van de verzoeker niet kunnen gelijkgesteld worden met een 

beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM,  kunnen voor een vreemdeling 

die lange tijd gevestigd was in het Rijk, quod in casu, deze familie- en gezinsbanden echter wel 

onderdeel uitmaken van het privéleven (zie EHRM 2 juni 2005, nr. 77785/01, Znamenskaya v. Rusland, 

par. 27). De Raad stelt vast dat de familie- en gezinsbanden van verzoeker door de verwerende partij 

als zodanig in aanmerking worden genomen en dat de verwerende partij dienaangaande een 

belangenafweging maakt waarbij zij stelt: “Het feit dat de hele familie van betrokkene in België verblijft, 

kan niet worden behouden in het kader van de bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien 

betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de openbare orde van het land.” Verzoeker betwist niet dat hij 

zeven keer werd veroordeeld door de correctionele rechtbank, evenmin betwist hij de ernst en het 

herhaalde karakter van de gepleegde feiten. Hij weerlegt aldus niet dat hij door zijn gedrag wordt geacht 

de openbare orde te hebben geschaad en te kunnen schaden. Verzoeker uit verder geen concrete 

kritiek op de afweging die wordt gemaakt tussen zijn privébelangen, die in casu bestaan in het 

verderzetten van zijn privéleven in België en dit in aanwezigheid van zijn hele familie in België, 

enerzijds, en het algemeen belang van de Belgische Staat, dit is de bescherming van de openbare orde, 

anderzijds. Derhalve toont hij op eerste gezicht niet aan dat de gemaakte afweging disproportioneel is.  

  

3.3.2.8. In het licht van het voorgaande, besluit de Raad dat in de huidige stand van zaken, op het 

eerste gezicht niet wordt aangetoond dat het bestreden bevel steunt op een onzorgvuldige feitenvinding 

of op kennelijk onredelijke wijze tot stand is gekomen. Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt 

prima facie niet aangetoond, noch blijkt prima facie dat artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet werd 

miskend. 

 

Het enige middel is niet ernstig. 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. 

 

De vaststelling dat er niet is voldaan aan één van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid af te wijzen, in zoverre deze gericht is tegen het bestreden bevel. Op de 

voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient dan ook niet te worden ingegaan. 

 

4. Over de vordering tot schorsing in zoverre gericht tegen het inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

4.1. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

4.1.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

De Raad wijst er op dat de schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid een uitzonderlijk 

en ongewoon karakter heeft. De toepassing van deze procedure verstoort immers het normale verloop 

van de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en herleidt de rechten van 

verdediging van de verwerende partij tot een strikt minimum. Het beroep op een dergelijke procedure 

moet dus de uitzondering blijven. 

 

Om relevant te zijn, moet de uiteenzetting die het uiterst dringend karakter van de vordering tot 

schorsing rechtvaardigt, aantonen dat er een imminent gevaar dreigt dat van die aard is dat de gewone 

schorsingsprocedure niet op een efficiënte wijze zou kunnen voorkomen dat het aangevoerde ernstige 

nadeel zich zou voordoen. 

 

4.1.2. De beoordeling van deze voorwaarde 
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4.1.2.1. In zijn verzoekschrift stelt verzoeker dat er geen inreisverbod mogelijk is zonder beslissing tot 

verwijdering en dat bijgevolg ook het inreisverbod moet worden geschorst.  

 

4.1.2.2. In casu merkt de Raad op dat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

in zoverre deze gericht is tegen het bestreden bevel, wordt verworpen. De vraag stelt zich dan ook niet 

meer of het inreisverbod, als accessorium van het bestreden bevel moet worden geschorst. 

 

4.1.2.3. Verder stelt de Raad vast dat verzoeker geen enkel concreet gegeven aanbrengt waaruit blijkt 

dat zijn onmiddellijke terugkeer op het Belgisch grondgebied absoluut noodzakelijk zou zijn waardoor 

het inreisverbod met onmiddellijke ingang zou moeten worden geschorst om te vermijden dat het 

aangevoerde moeilijk te herstellen ernstig nadeel, in zoverre dit in onderhavig geval voldoende werd 

uitgewerkt, zich zou voltrekken. De Raad wijst er bovendien op dat de Vreemdelingenwet in artikel 74/12 

een specifiek rechtsmiddel bevat waarbij de intrekking of de opschorting van het inreisverbod kan 

worden gevraagd bij de staatssecretaris of zijn gemachtigde. 

In deze omstandigheden is dan ook niet aangetoond dat de uiterst dringende behandeling van de 

vordering tegen dit inreisverbod zich opdringt. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid inzoverre gericht tegen het bestreden inreisverbod dient dan ook te worden verworpen 

nu niet is voldaan aan de cumulatieve voorwaarde van de uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

5. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid, van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig maart tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MAES 

 


