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 nr. 194 535 van 30 oktober 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart geboren te zijn in Kosovska Mitrovica, op 11 mei 2017 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van het 

besluit van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

21 april 2017 tot terugwijzing. 

 

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. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 16 mei 2017 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 augustus 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 augustus 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN DEN BROECK, die verschijnt voor de verzoekende 

partij, en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 19 maart 2002 wordt ten aanzien van de verzoekende partij een proces-verbaal opgesteld voor 

verboden wapendracht. 

 

1.2. Op 9 juni 2005 wordt de verzoekende partij onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de 

onderzoeksrechter voor ontvoering van een minderjarige met geweld, list en bedreiging. 

 

1.3. Op 8 juli 2005 wordt de verzoekende partij in voorlopige vrijheid gesteld. 
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1.4. Op 19 augustus 2005 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van (oud) artikel 9, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet). 

 

1.5. Op 10 januari 2007 dient de verzoekende partij een asielaanvraag in. 

 

1.6. Bij vonnis van de correctionele rechtbank van Mechelen wordt de verzoekende partij op 21 

september 2007 veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel voor ontvoering van een 

kind door geweld, list of bedreiging, wederrechtelijke en willekeurige vrijheidsberoving en belaging. 

 

1.7. Op 21 november 2007 wordt de verzoekende partij erkend als vluchteling. 

 

1.8. Op 23 november 2007 verklaart de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken de 

aanvraag vermeld in punt 1.4. zonder voorwerp. 

 

1.9. Op 11 augustus 2011 wordt de verzoekende partij onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de 

onderzoeksrechter voor menshandel, prostitutie – aanwerven van meerderjarige of minderjarige en 

ontvoering van een minderjarige boven de 14 jaar en onder de 16 jaar. 

 

1.10. Op 17 december 2014 wordt de verzoekende partij door het hof van beroep te Antwerpen 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden voor inbreuken op de wetgeving inzake drugs en 

verkrachting van een minderjarige boven de 14 jaar en onder de 16 jaar.  

 

1.11. Op 4 juli 2016 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

beslissing tot intrekking van de vluchtelingenstatus. Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende 

partij een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.12. Bij arrest nr. 176 586  van 20 oktober 2016 bevestigt de Raad de beslissing vermeld in punt 1.11. 

 

1.13. Op 21 april 2017 neemt de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging het besluit om de verzoekende partij terug te wijzen. Dit is het bestreden besluit 

waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op de artikelen 20 en 21; 

Gelet op het artikel 8 van het Europees Verdrag ter Vrijwaring van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden; 

Overwegende dat de hierna nader bepaalde vreemdeling onderdaan is van Servië; 

Overwegende dat de moeder van betrokkene voor zichzelf en haar twee minderjarige kinderen op 16 

februari 2000 asiel heeft aangevraagd en dat deze op 18 juni 2003 definitief afgesloten werd door de 

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met de bevestigende beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, de beslissing hen betekend per post op 

23 juni 2003; 

Overwegende dat betrokkene op 10 januari 2007 zelf asiel heeft aangevraagd en dat hem op 21 

november 2007 de hoedanigheid van vluchteling werd toegekend door de Commissaris-generaal voor 

de Vluchtelingen en de Staatlozen, de beslissing hem betekend per post; 

Overwegende dat voor betrokkene op 4 juli 2016 de vluchtelingenstatus werd ingetrokken door de 

Commissaris- generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de beslissing hem betekend per post; 

Overwegende dat hij zich tussen 11 januari 2005 en 8 juni 2005 schuldig gemaakt heeft aan ontvoering 

van een minderjarige die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, door geweld, list of bedreiging; aan 

iemand aangehouden te hebben of te hebben doen aanhouden, gevangen houden, zonder een bevel 

van het gestelde gezag en buiten de gevallen waarbij de wet de aanhouding of de gevangenhouding 

van bijzondere personen toelaat of voorschrijft; aan een persoon te hebben belaagd terwijl hij wist of 

had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, feiten 

waarvoor hij op 21 september 2007 werd veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 2 

jaren met uitstel van 3 jaar behalve voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat hij zich in de nacht van 5 op 6 juli 2011 schuldig heeft gemaakt aan verkrachting op 

een kind boven de volle leeftijd van 14 jaar en beneden die van 16 jaar, door middel van geweld, dwang 
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of list of mogelijk gemaakt zijnde door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk gebrek van 

het slachtoffer, door een of meer personen geholpen bij de uitvoering van de misdaad; aan verdovende 

middelen te hebben in bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft, namelijk 

cocaïne en cannabis, het misdrijf gepleegd zijnde ten aanzien van een minderjarige die meer dan volle 

12 jaar en minder dan volle 16 jaar oud was, in staat van wettelijke herhaling, feiten waarvoor hij op 17 

december 2014 werd veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 42 maanden; 

Overwegende dat hij de openbare orde ernstig heeft geschaad; 

Overwegende dat de feiten uitzonderlijk laakbaar zijn; 

Overwegende dat de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, in toepassing van 

artikel 55/3/1, §1 van de wet van 15 december 1980, zijn vluchtelingenstatuut ingetrokken heeft; dat hij 

inderdaad van oordeel was dat er gegronde redenen bestaan om betrokkene als een gevaar voor de 

nationale veiligheid te beschouwen gezien hij een gevaar vormt voor de samenleving omdat hij definitief 

veroordeeld werd voor een bijzonder ernstig misdrijf; 

Overwegende dat de Commissaris-generaal in het kader van deze beslissing het advies uitbracht 

volgens hetwelk een verwijderingsmaatregel verenigbaar is met de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

voorvermelde wet; dat betrokkene bijgevolg mag teruggeleid worden naar Kosovo en/of Servië; 

Overwegende dat hij op 12 december 2016 werd verhoord en verklaarde geen banden te hebben met 

Kosovo; dat hij al 10 jaar samen woont met zijn vrouw maar dat ze illegaal op het grondgebied verblijft; 

dat zij momenteel in verwachting is van hun vijfde kind; dat het grootste deel van zijn familie legaal is en 

in België verblijft; dat hij niet wil terugkeren naar zijn land van herkomst omdat zijn familie in België 

woont; dat hij ten onrechte werd veroordeeld en vreest voor zijn leven omdat Albanezen Roma kunnen 

vermoorden; 

Overwegende dat betrokkene op de leeftijd van 13 jaar aangekomen is op het grondgebied; dat hij 

momenteel 30 jaar oud is; dat hij bijzondere banden heeft gesmeed met België, door er de helft van zijn 

bestaan te hebben geleefd; 

Overwegende dat het grootste deel van zijn familie gemachtigd is tot een verblijf in het Rijk; 

Overwegende dat betrokkene verklaard een relatie te hebben met A.D. (…), geboren te Sarajevo op 12 

april 1989, onderdaan van Bosnië-Herzegovina; 

Overwegende dat zij op 16 maart 2008 is aangekomen in België; dat haar de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus drie maal geweigerd werd; dat zij ambtshalve werd geschrapt op 7 

februari 2013 en illegaal op het grondgebied verblijft; 

Overwegende dat zijn 4 kinderen de vluchtelingenstatus gekregen hebben, wegens hun vader; 

Overwegende dat mevrouw A. (…), vergezeld van hun 4 minderjarige kinderen betrokkene regelmatig 

bezoekt in de gevangenis; 

Overwegende dat een uitwijzingsmaatregel een inmenging vormt in het gezins- en privéleven van 

betrokkene zoals bedoeld in het artikel 8 van het Europees Verdrag ter Vrijwaring van de Rechten van 

de Mens; 

Overwegende dat de bescherming van de orde en het voorkomen van strafbare feiten deze inmenging 

niettemin rechtvaardigen; 

Overwegende dat de aanwezigheid van zijn familie hem niet heeft weerhouden strafbare feiten te 

plegen en dat hij sinds zijn eerste veroordeling meer tijd in de gevangenis heeft doorgebracht dan bij zijn 

gezin; 

Overwegende dat betrokkene ook niet kan bewijzen dat de eerbied van een gezinsleven niet kan 

worden behouden op een plaats buiten België; 

Overwegende dat betrokkene zich in de staat van wettelijke herhaling bevindt en strafbare feiten 

pleegde ten aanzien van minderjarige slachtoffers; 

Overwegende dat het Hof in haar arrest stelt dat "de omstandigheden en bijzondere ernst van de feiten 

getuigen van een totaal gebrek aan respect voor de fysieke en psychische integriteit [...], waarbij 

beklaagden enkel oog hadden voor hun eigen seksueel genot en bevrediging zonder zich te 

bekommeren om de fysieke en psychische gevolgen die hun daden veroorzaakten bij het minderjarige 

slachtoffer"; 

Overwegende dat de samenleving het recht en de plicht heeft om de kinderen te beschermen tegen zij 

die hun fysische en psychische integriteit bedreigen; 

Overwegende de aard van de gepleegde feiten, hun ernst, hun bijzonder verontrustend karakter, de 

veroorzaakte verstoring van de openbare orde, het geweld dat hij heeft gebruikt, zijn getoonde 

minachting voor andermans fysieke en psychische integriteit evenals het bijzonder traumatiserende 

karakter van zulk handelen voor zijn slachtoffers die hieruit voortvloeit, bewijzen dat hij een actueel en 

reëel gevaar vormt voor de openbare orde en dat hij een ernstige bedreiging vormt voor de openbare 

orde; 

Overwegende dat betrokkene de mogelijkheid had om terug te keren op het rechte pad maar 

integendeel weloverwogen heeft om zijn delinquente activiteiten verder te zetten; 
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Overwegende dat een terugwijzing een gepaste maatregel is ter bescherming van de openbare orde en 

het voorkomen van strafbare feiten; 

BESLUIT : 

Artikel 1.- S.S. (…), geboren te Kosovska Mitrovica op 22 februari 1986, wordt teruggewezen. 

Hij wordt gelast het grondgebied van het Rijk te verlaten, met verbod er gedurende tien jaar terug te 

keren, op straffe van het bepaalde bij artikel 76 van de wet van 15 december 1980, behoudens 

bijzondere toelating van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

Artikel 2.- Dit besluit treedt in werking vanaf de datum van invrijheidstelling van betrokkene. 

Artikel 3.- Dit besluit beïnvloedt op generlei wijze een eventuele beslissing inzake de voorlopige 

invrijheidstelling.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 8 en 13 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM), van het zorgvuldigheids-, het evenredigheids- en het redelijkheidsbeginsel, van artikel 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van het recht om 

gehoord te worden en van artikel 41, §2 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. 

Uit de uiteenzetting van het eerste middel blijkt dat de verzoekende partij zich eveneens beroept op een 

schending van artikel 43 van de vreemdelingenwet.  

 

De verzoekende partij zet haar eerste middel als volgt uiteen: 

 

“Eerste onderdeel: met betrekking tot het familieleven van verzoeker 

De bestreden partij is op de hoogte van het familieleven van verzoeker. 

Verzoeker is naar België gekomen met zijn moeder en intussen zijn beide ouders in België. Zij wonen 

en werken hier regelmatig. 

Hetzelfde geldt voor de broers en zussen van verzoeker. 

Verzoeker is bovendien vader van intussen vijf kinderen. Het vijfde kind heeft verzoeker nog niet kunnen 

erkennen. 

De vier oudste kinderen van verzoeker hebben de vluchtelingenstatus. 

Verzoeker vormt een hecht gezin met zijn vriendin en kinderen, die hem vaak komen bezoeken in de 

gevangenis. 

Verwerende partij had, overeenkomstig paragraaf 2 van artikel 8 EVRM, een afweging moeten maken 

tussen het privé- en familieleven van verzoeker en het noodzakelijk belang om verzoeker te dwingen 

naar Kosovo te gaan, waar hij nog nooit als volwassene gewoond heeft. 

Verzoeker is als erkend vluchteling zelfs nooit teruggegaan naar Kosovo. Het gaat voor hem om een 

volstrekt onbekend land. 

Verzoeker kan vanuit dat land geen familieleven onderhouden met zijn vriendin, hun vijf kinderen, met 

zijn ouders, broers en zussen. 

Verzoeker was steeds de kostwinner van het gezin. Hij werkte bij de vuilophaaldienst van Antwerpen 

met een vast contract. Verzoeker is een goede werkkracht. Hij kan zonder twijfel na vrijlating opnieuw bij 

de stad Antwerpen aan de slag. 

Verzoekers familieleven is overduidelijk in België. De uitwijzing zal een inbreuk uitmaken op artikel 8 

EVRM. Er is in casu geen belangenafweging gebeurd. Men houdt geen rekening met de hechtheid van 

het gezin, de leeftijd van de kinderen of eender welk ander element specifiek aan de situatie. Men hecht 

louter belang aan de veroordeling. Dat is echter slechts één kant van het verhaal. Indien men een 

belangenafweging wenst te maken, moet men alle belangen in rekening nemen. 

Bovendien wordt geen rekening gehouden met de integratie en de duur van het verblijf van verzoeker in 

België. Verzoeker verblijft sinds zijn dertiende jaar in België. Hij heeft hier schoolgelopen, gewerkt, een 

gezin gesticht. 

Verzoeker is een man die perfect geïntegreerd is. Hij werkte voltijds en met vast contract bij de 

vuilophaaldienst van Antwerpen. 

Niet alleen verzoekers familie, ook zijn ganse sociale netwerk bevindt zich in België. Verzoeker is als 

politiek vluchteling nooit teruggegaan naar zijn land van herkomst. Hij heeft daar niemand, en kent het 

land niet. 

Met deze elementen werd geen rekening gehouden. 

Het evenredigheidsbeginsel vereist een band van evenredigheid tussen, eensdeels, de nadelen die de 

maatregel veroorzaakt en, anderdeels, de baten ten aanzien van het doel van algemeen belang dat 
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ermee wordt nagestreefd, zijnde het herstel van de openbare veiligheid en rust. De maatregel mag niet 

meer pijn doen dan noodzakelijk voor dat herstel. 

Uit het evenredigheidsbeginsel vloeit voort dat de bescherming tegen verwijdering des te sterker zou 

moeten zijn naarmate de betrokkene beter in het gastland geïntegreerd is. Verwijderingsmaatregelen 

tegen personen die vele jaren op het grondgebied hebben verbleven, in het bijzonder wanneer zij daar 

geboren zijn en er hun hele leven hebben gewoond, zijn zeer verregaande maatregelen, die ten zeerste 

ingrijpen in het privé- en gezinsleven van de betrokkene. 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de overwegingen in de zaak Tsakourdis t. Duitsland 

van het Hof van Justitie (HvJ 23 november 2010, nr. C-145/09 Duitsland/Tsakouridis (Grote Kamer)). 

Er worden passages aangehaald die zouden aantonen dat betrokkenheid bij drugshandel zowieso kan 

leiden tot een verwijderingsbeslissing van een familielid van de Europese Unie. 

Dit is geenszins de draagwijdte van het arrest. 

Dit arrest vraagt om een rigoureus onderzoek naar de evenredigheid van de maatregel ten opzichte van 

integratie, familieleven en andere bindingen met het land. 

Verzoeker verwijst naar de bewoordingen van het arrest, die volgen op de passage in de bestreden 

beslissing geciteerd: 

“48 Daarnaast wordt in artikel 27, lid 2, van richtlijn 2004/38 benadrukt dat het gedrag van de 

betrokkene een reële en actuele bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving of van 

de betrokken lidstaat moet vormen, dat eerdere strafrechtelijke veroordelingen als zodanig geen reden 

vormen voor om redenen van openbare orde of openbare veiligheid genomen maatregelen, en dat 

motiveringen die losstaan van het individuele geval of die verband houden met algemene preventieve 

redenen niet mogen worden aangevoerd. 

49 Een verwijderingsmaatregel moet derhalve gebaseerd zijn op een individueel onderzoek van het 

voorliggende geval (zie met name arrest Metock e.a., reeds aangehaald, punt 74) en kan slechts 

gerechtvaardigd zijn om dwingende redenen van openbare veiligheid in de zin van artikel 28, lid 3, van 

richtlijn 2004/38, indien een dergelijke maatregel, gelet op de uitzonderlijke ernst van de bedreiging, 

noodzakelijk is voor de bescherming van de belangen die hij veilig wil stellen, mits dit doel niet kan 

worden bereikt met minder stringente maatregelen, gelet op de duur van het verblijf van de burger van 

de Unie in de gastlidstaat en in het bijzonder de ernstige negatieve consequenties die een dergelijke 

maatregel kan meebrengen voor burgers van de Unie die werkelijk in de gastlidstaat zijn geïntegreerd. 

50 Bij de toepassing van richtlijn 2004/38 moet meer in het bijzonder een afweging plaatsvinden tussen 

enerzijds het uitzonderlijk karakter van de dreiging van aantasting van de openbare veiligheid wegens 

het persoonlijke gedrag van de betrokkene, zo nodig beoordeeld ten tijde van het verwijderingsbesluit 

(zie met name arrest van 29 april 2004, Orfanopoulos en Oliveri, C-482/01 en C-493/01, Jurispr. blz. I-

5257, punten 77-79), afgemeten aan met name de opgelegde en de ten uitvoer gelegde straffen, de 

mate van betrokkenheid bij de criminele activiteiten, de omvang van de schade en eventueel het 

recidivegevaar (zie in die zin met name arrest van 27 oktober 1977, Bouchereau, 30/77, Jurispr. blz. 

1999, punt 29), en anderzijds het risico dat de sociale herintegratie van de burger van de Unie in de 

lidstaat waar hij daadwerkelijk is geïntegreerd in gevaar wordt gebracht, terwijl deze herintegratie niet 

alleen in het belang van die burger is maar ook in dat van de Europese Unie in het algemeen, zoals 

door de advocaat-generaal in punt 95 van zijn conclusie is opgemerkt. 

51 De opgelegde straf moet in aanmerking worden genomen als een van de factoren in dit geheel. Een 

veroordeling tot een gevangenisstraf van vijf jaar kan niet automatisch leiden tot een 

verwijderingsbesluit zoals in de nationale wetgeving voorzien, zonder dat de in het vorige punt 

beschreven factoren worden afgewogen, en het is aan de nationale rechter om na te gaan of dit het 

geval is geweest. 

52 In het kader van die beoordeling moet rekening worden gehouden met de fundamentele rechten 

waarvan het Hof de eerbiediging verzekert, aangezien redenen van algemeen belang slechts dan 

kunnen worden aangevoerd ter rechtvaardiging van een nationale maatregel die de gebruikmaking van 

het vrije personenverkeer belemmert, wanneer de betrokken maatregel rekening houdt met dergelijke 

rechten (zie met name arrest Orfanopoulos en Oliveri, reeds 

aangehaald, punten 97-99), in het bijzonder het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- 

en gezinsleven dat is neergelegd in artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie en artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

individuele vrijheden (zie met name arrest van 5 oktober 2010, McB, C-400/10 PPU, nog niet 

gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 53, en EHRM, arrest Maslov tegen Oostenrijk [GC] van 23 juni 

2008, Recueil des arrêts et décisions 2008, § 61 e.v.). 

53 Om te beoordelen of de voorgenomen inmenging evenredig is aan het nagestreefde legitieme doel, 

in casu de bescherming van de openbare veiligheid, moet met name rekening worden gehouden met de 

aard en de ernst van het gepleegde strafbare feit, de duur van het verblijf van de belanghebbende in de 

gastlidstaat, de tijd die is verstreken sinds het strafbare feit is gepleegd en het gedrag van de 
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belanghebbende in die periode, alsook de hechtheid van de sociale, culturele en familiebanden met de 

gastlidstaat. Waar het een burger van de Unie betreft die zijn kindertijd en jeugd grotendeels, zo niet 

geheel, in de gastlidstaat heeft doorgebracht, zullen zeer gegronde redenen moeten worden 

aangevoerd om de verwijderingsmaatregel te rechtvaardigen (zie in die zin met name arrest Maslov 

tegen Oostenrijk, reeds aangehaald, § 71-75).” 

In casu is het evenredigheidsonderzoek niet gebeurd. Met name werd onvoldoende rekening gehouden 

met het gezinsleven van verzoeker, met zijn vijf kinderen, die in België zijn geboren en de 

vluchtelingenstatus hebben, met het feit dat hij hier opgroeide en zijn land van herkomst niet kent, met 

zijn perfecte integratie en met zijn ouders en broers en zussen in België. 

Om het doel van bescherming van de openbare orde te bereiken, is huidige maatregel niet noodzakelijk. 

Veel minder vergaande maatregelen zijn denkbaar. Verzoeker zit zijn straf uit in de gevangenis. Dit zou 

moeten volstaan om hem van recidive te weerhouden. Is zulks niet het geval, dan is er een probleem 

met het strafsysteem. 

Verzoeker dwingen om terug te keren naar een land dat hij niet kent, maakt een dubbele straf uit. 

De bestreden beslissing schendt het evenredigheidsbeginsel, dat ook opgenomen werd in artikel 43 van 

de vreemdelingenwet. 

Bij de evenredigheidstoets dient rekening gehouden te worden met het privéleven van verzoeker. 

Verzoeker heeft zich inderdaad schuldig gemaakt aan strafbare feiten, maar dit neemt niet weg dat men 

met zijn privéleven en graad van integratie rekening dient te houden. 

Gelet op het feit dat een bevel om het grondgebied te verlaten een beslissing is die de illegaliteit van het 

verblijf van een vreemdeling vaststelt én een terugkeerverplichting oplegt, vormt dit een manifeste 

schending uit van artikel 8 EVRM evenals het zorgvuldigheidsbeginsel gezien geen of niet afdoende 

rekening werd gehouden met het gezins- en privéleven van verzoeker. 

De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek 

van de zaak met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen. 

Aan deze plicht is hier overduidelijk niet voldaan. 

Verzoekers recht op een privéleven is eveneens geschonden door de bestreden beslissing. Verzoeker 

verwijst naar de rechtspraak van het EHRM, bij voorbeeld in de zaak Maslov t. Oostenrijk 

(Verzoekschrift no. 1638/03), 23 juni 2008), waarin wordt gesteld met betrekking tot privéleven: 

“However, as Article 8 also protects the right to establish and develop relationships with other human 

beings and the outside world and can sometimes embrace aspects of an individual’s social identity, it 

must be accepted that the totality of social ties between settled migrants and the community in which 

they are living constitutes part of the concept of “private life” within the meaning of Article 8. Regardless 

of the existence or otherwise of a “family life”, the expulsion of a settled migrant therefore constitutes an 

interference with his or her right to respect for private life. It will depend on the circumstances of the 

particular case whether it is appropriate for the Court to focus on the “family life” rather than the “private 

life” aspect (see Üner, cited above, § 59). 

64. Accordingly, the measures complained of interfered with both the applicant’s “private life” and his 

“family life”. 

65. Such interference will be in breach of Article 8 of the Convention unless it can be justified under 

paragraph 2 of Article 8 as being “in accordance with the law”, as pursuing one or more of the legitimate 

aims listed therein, and as being “necessary in a democratic society” in order to achieve the aim or aims 

concerned.” 

En verder: 

58. (…) 

As to the second point, it is to be noted that, although the applicant in the case of Boultif was already an 

adult when he entered Switzerland, the Court has held the ‘Boultif criteria’ to apply all the more so (à 

plus forte raison) to cases concerning applicants who were born in the host country or who moved there 

at an early age (see Mokrani v. France, no. 52206/99, § 31, 15 July 2003). Indeed, the rationale behind 

making the duration of a person’s stay in the host country one of the elements to be taken into account 

lies in the assumption that the longer a person has been residing in a particular country the stronger his 

or her ties with that country and the weaker the ties with the country of his or her nationality will be. Seen 

against that background, it is self-evident that the Court will have regard to the special situation of aliens 

who have spent most, if not all, of their childhood in the host country, were brought up there and 

received their education there. 

(…) 

73. In turn, when assessing the length of the applicant’s stay in the country from which he or she is to be 

expelled and the solidity of the social, cultural and family ties with the host country, it evidently makes a 

difference whether the person concerned had already come to the country during his or her childhood or 

youth, or was even born there, or whether he or she only came as an adult. This tendency is also 
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reflected in various Council of Europe instruments, in particular in Committee of Ministers 

Recommendations Rec(2000)15 and Rec(2002)4 (see paragraphs 34-35 above). 

74. Although Article 8 provides no absolute protection against expulsion for any category of aliens (see 

Üner, cited above, § 55), including those who were born in the host country or moved there in their early 

childhood, the Court has already found that regard is to be had to the special situation of aliens who 

have spent most, if not all, of their childhood in the host country, were brought up there and received 

their education there (see Üner, § 58 in fine). 

75. In short, the Court considers that for a settled migrant who has lawfully spent all or the major part of 

his or her childhood and youth in the host country very serious reasons are required to justify expulsion. 

This is all the more so where the person concerned committed the offences underlying the expulsion 

measure as a juvenile.” 

Volgens de vaste rechtspraak van het EHRM dient rekening gehouden te worden met het feit dat 

verzoeker als kind naar België kwam en zijn jeugd hier spendeerde. 

Met dit element werd echter in de bestreden beslissing geen rekening gehouden. 

Om de noodzakelijkheid van de beslissing na te gaan, moet men een evenredigheidstoets doen. 

De RvV moet aan de hand van de bestreden beslissing kunnen onderzoeken dat de administratieve 

overheid heeft afgewogen of er een evenwicht bestaat tussen de belangen van de verzoekende partij en 

de belangen van de Belgische staat. 

Noch uit de voorgelegde stukken, noch uit de motivering van de beslissing blijkt dat zo’n afweging op 

een ernstige wijze is gebeurd. 

Volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dienen alle belangen met 

elkaar afgewogen te worden, om zo tot een evenredige beslissing te komen. 

Verzoeker verwijst naar de rechtspraak in Jeunesse t. Nederland (EHRM, Jeunesse v. the Netherlands, 

application no. 12738/10 van 3 oktober 2014 (Grote Kamer): 

115. The Court first and foremost takes into consideration the fact that all members of the applicant’s 

family with the exception of herself are Netherlands nationals and that the applicant’s spouse and their 

three children have a right to enjoy their family life with each other in the Netherlands. The Court further 

notes that the applicant held Netherlands nationality at birth. She subsequently lost her nationality when 

Suriname became independent. She then became a Surinamese national, not by her own choice but 

pursuant to Article 3 of the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of 

Suriname concerning the assignment of nationality (see paragraph 62 above). Consequently, her 

position cannot be simply considered to be on a par with that of other potential immigrants who have 

never held Netherlands nationality. 

116. The Court considers that a second important feature of the instant case is the fact that the applicant 

has been in the Netherlands for more than sixteen years and that she has no criminal record. Although 

she failed to comply with the obligation to leave the Netherlands, her presence was nevertheless 

tolerated for a considerable period of time by the Netherlands authorities, while she repeatedly 

submitted residence requests and awaited the outcome of appeals. The tolerance of her presence for 

such a lengthy period of time, during which for a large part it was open to the authorities to remove her, 

in effect enabled the applicant to establish and develop strong family, social and cultural ties in the 

Netherlands. The applicant’s address, where she has been living for the last fifteen years, has always 

been known to the Netherlands authorities. 

117. Thirdly, the Court accepts, given the common background of the applicant and her husband and 

the relatively young age of their children, that there would appear to be no insurmountable obstacles for 

them to settle in Suriname. However, it is likely that the applicant and her family would experience a 

degree of hardship if they were forced to do so. When assessing the compliance of State authorities with 

their obligations under Article 8, it is necessary to take due account of the situation of all members of the 

family, as this provision guarantees protection to the whole family. 

118. The Court fourthly considers that the impact of the Netherlands authorities’ decision on the 

applicant’s three children is another important feature of this case. The Court observes that the best 

interests of the applicant’s children must be taken into account in this balancing exercise (see above § 

109). On this particular point, the Court reiterates that there is a broad consensus, including in 

international law, in support of the idea that in all decisions concerning children, their best interests are 

of paramount importance (see Neulinger and Shuruk v. Switzerland, cited above, § 135, and X v. Latvia, 

cited above, § 96). Whilst alone they cannot be decisive, such interests certainly must be afforded 

significant weight. For that purpose, in cases concerning family reunification, the Court pays particular 

attention to the circumstances of the minor children concerned, especially their age, their situation in the 

country or countries concerned and the extent to which they are dependent on their parents (see 

Tuquabo-Tekle and Others v. the Netherlands, cited above, § 44). 

119. Noting that the applicant takes care of the children on a daily basis, it is obvious that their interests 

are best served by not disrupting their present circumstances by a forced relocation of their mother from 
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the Netherlands to Suriname or by a rupturing of their relationship with her as a result of future 

separation. In this connection, the Court observes that the applicant’s husband provides for the family by 

working full-time in a job that includes shift work. He is, consequently, absent from the home on some 

evenings. The applicant – being the mother and homemaker – is the primary and constant carer of the 

children who are deeply rooted in the Netherlands of which country – like their father – they are 

nationals. The materials in the case file do not disclose a direct link between the applicant’s children and 

Suriname, a country where they have never been. 

120. In examining whether there were insurmountable obstacles for the applicant and her family to settle 

in Suriname, the domestic authorities had some regard for the situation of the applicant’s children (see 

paragraphs 23 (under 2.19 and 2.21), 28 and 34 (under 2.4.5) above). However, the Court considers 

that they fell short of what is required in such cases and it reiterates that national decision-making 

bodies should, in principle, advert to and assess evidence in respect of the practicality, feasibility and 

proportionality of any such removal in order to give effective protection and sufficient weight to the best 

interests of the children directly affected by it (see above § 109). The Court is not convinced that actual 

evidence on such matters was considered and assessed by the domestic authorities. Accordingly, it 

must conclude that insufficient weight was given to the best interests of the applicant’s children in the 

decision of the domestic authorities to refuse the applicant’s request for a residence permit. 

121. The central issue in this case is whether, bearing in mind the margin of appreciation afforded to 

States in immigration matters, a fair balance has been struck between the competing interests at stake, 

namely the personal interests of the applicant, her husband and their children in maintaining their family 

life in the Netherlands on the one hand and, on the other, the public order interests of the respondent 

Government in controlling immigration. In view of the particular circumstances of the case, it is 

questionable whether general immigration policy considerations of themselves can be regarded as 

sufficient justification for refusing the applicant residence in the Netherlands. 

122. The Court, whilst confirming the relevant principles set out above (see paragraphs 106-109), finds 

that, on the basis of the above considerations (see paragraphs 115-120) and viewing the relevant 

factors cumulatively, the circumstances of the applicant’s case must be regarded as exceptional. 

Accordingly, the Court concludes that a fair balance has not been struck between the competing 

interests involved. There has thus been a failure by the Netherlands authorities to secure the applicant’s 

right to respect for her family life as protected by Article 8 of the Convention. 

123. There has accordingly been a violation of Article 8 of the Convention. 

Deze rechtspraak is ten zeerste relevant, daar ook hier er sprake was van een persoon die reeds 

jarenlang gevestigd was in een lidstaat (Nederland), heel haar familie daar had, kinderen met de 

Nederlandse nationaliteit had, en zou verwijderd worden op grond van openbare orde. 

Het Hof maakt de afweging, en komt tot een resultaat dat stelt dat er sprake is van een schending van 

artikel 8 EVRM. 

In casu is duidelijk dat de Belgische overheid de belangenafweging niet afdoende maakte. Met name 

werd noch het belang van het kind, noch het privéleven van verzoeker en zijn lang verblijf in België, zijn 

hechte banden met België, zijn ouders in België, zijn scholing, zijn sociaal leven, zijn werkervaring etc. 

Verzoeker verwijst in deze naar een arrest van Uw Raad van 20 mei 2014 dat stelt: 

"De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt immers in het arrest 49.830 dd. 22.04.2010 onder 

andere dat uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt dat een inmenging in het privé- en gezinsleven 

mogelijk is wanneer er een wettelijke basis is en een maatregel nodig is om bepaalde doelstellingen, 

zoals de bescherming van de openbare orde, te verzekeren." Dat de bestreden beslissing een wettelijke 

basis kent en een legitiem doel nastreeft, wordt niet betwist. Dat er rekening wordt gehouden met de 

aard en ernst van de strafrechtelijke inbreuken, evenmin. De gemachtigde gaat evenwel geheel voorbij 

aan het gegeven dat er, aan de hand van de criteria die het EHRM in zijn rechtspraak aangeeft, een 

correcte en concrete billijke afweging moet worden gemaakt tussen de individuele belangen van de 

verzoeker, die in het verzoekschrift nader worden geduid, enerzijds, en het algemeen belang, 

anderzijds. Uit de bestreden beslissing blijkt een concrete afweging van het algemeen belang van de 

Belgische staat. Daarentegen kan noch uit de bestreden beslissing noch uit het administratief dossier 

worden afgeleid dat er voor verzoeker eveneens een concrete afweging van zijn individuele belangen, 

zoals vereist door artikel 8 van het EVRM, heeft plaats gehad. De gemachtigde beperkte zich tot een 

zeer algemene stelling ('het familiale en persoonlijke belang van verzoeker is hier dan ook 

ondergeschikt’) die overigens enkel is gesteund op een zeer selectieve lezing van een arrest van de 

Raad. Uit dit arrest blijkt immers dat in de betrokken zaak ook de proportionaliteit van de maatregel in 

concreto, d.i. rekening houdend met de individuele omstandigheden, werd onderzocht. Gezien de 

vastgestelde eenzijdigheid, Is van een concrete en dus correcte billijke belangenafweging is in deze 

zaak geen sprake. Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt aangetoond. “ 

Ook hier gebeurde de afweging van belangen zeer eenzijdig, waardoor er een schending is van artikel 8 

EVRM. 
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Tweede onderdeel 

Door verzoekers verblijfsrecht af te nemen, is het onvermijdelijk resultaat dat de familie gescheiden zal 

gaan leven. 

Verzoeker zou de Kosovaarse nationaliteit hebben. Dit is echter niet geheel duidelijk. Het is dan ook 

onduidelijk naar welk land hij zou moeten terugkeren en of hij daar verblijfsrecht zal hebben. 

De kinderen van verzoeker zijn erkend als politieke vluchtelingen. Zij zullen hun status verliezen als zij 

hun vader zullen bezoeken. 

Het is onmogelijk om een familieleven in Kosovo uit te bouwen. 

De vriendin van verzoeker en moeder van hun vijf kinderen, heeft de Bosnische nationaliteit. 

Zij kan niet zomaar naar Kosovo reizen. 

Verzoekers kinderen zullen hun vader niet meer of slechts zeer beperkt kunnen zien. 

Verzoeker verwijst inzake naar de rechtspraak van het Hof van Justitie, waarbij bij voorbeeld in de zaak 

Ruiz Zambrano wordt gesteld dat kinderen niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de keuzes 

van hun ouders. 

Bovendien dient men rekening te houden met de leefsituatie van Roma in Kosovo. 

Roma, zoals verzoeker, zonder huis, komen terecht in de vluchtelingenkampen van Mitrovica, die sinds 

de oorlog nog steeds bestaan. Er wordt immers niet al te veel haast gezet achter het verbeteren van de 

leefsituatie van de Roma. 

In Mitrovica leven ongeveer 500-700 Roma in vluchtelingenkampen, die oorspronkelijk werken opgericht 

door de VN. Ze zijn opgericht op mijnen waar zware metalen werden ontgonnen. De mensen die er 

wonen lijden dan ook, onder meer, aan ernstige loodvergiftiging. De hervestiging naar andere 

huisvestiging wordt onder meer vertraagd doordat EU landen Roma vluchtelingen gedwongen blijven 

terugsturen naar Kosovo, die deze niet kan huisvesten. 

De werkloosheid onder Roma is extreem hoog. 1 

Ook de mensenrechtenbescherming in Kosovo laat te wensen over. De discriminatie ten opzichte van 

Roma gaat onverminderd voort. 2 

In het World Report 2017 van Human Rights Watch lezen we: 

“Roma, Ashkali, and Balkan Egyptians continue to face problems acquiring personal documents, 

affecting their ability to access health care, social assistance, and education. A lack of political will and 

insufficient allocation of funds resulted in the failure to adequately implement the 2009-2015 Strategy 

and Action Plan for the Integration of Roma, Ashkali, and Egyptian communities. 

During 2016, a new strategy and action plan for the integration of Roma, Ashkali, and Egyptian 

communities was drafted, aiming to replace the former strategy that came to end in 2015. The new 

strategy focuses on improving civil registration, access to housing, education, health care, and 

employment. 

In February, the Human Rights Advisory Panel held UNMIK responsible for placing Roma, Ashkali, and 

Egyptian families in five camps highly contaminated with toxic lead, where residents subsequently 

suffered lead poisoning. HRAP recommended that UNMIK issue a public apology and pay 

compensation to the victims. 

In April, the UN special rapporteurs on internally displaced persons and minority issues, urged UNMIK to 

implement the panel’s recommendations. UNMIK expressed regret for the communities’ suffering. 

However, at time of writing, no compensation has been paid to the affected families. 

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people_in_Mitrovica_refugee_camps 

2 https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/serbia/kosovo 

(…)” 

De discriminatie van Roma gaat onverminderd voort: 

Roma Ashkali and Egyptians one of the most severely damaged communities during the war of 1999 

could not reclaim a normal life after the end of war Many of them were forced outside of their homes 

during the war. The repatriation of Roma Ashkali and Egyptians RAE in Kosovo despite many efforts of 

international and local institutions to establish legislative measures to facilitate the process still faces 

many obstacles. Their properties destroyed and families shattered Roma Ashkali and Egyptians were 

unable to return to Kosovo to recover their property or to get support for rebuilding their former homes. 

Discrimination based on stereotypical approaches was pervasive and lack of social inclusion made the 

existing administrative and financial obstacles all that more insurmountable. According to the Strategy 

for Integration of Roma Ashkali and Egyptians only one third of the community was able to return to their 

homeland while the remaining two thirds still remain travelers in countries of the region namely 

approximately 45000-50000 Roma Ashkali and Egyptians in Serbia 35000 in Germany and an additional 

10000 in Montenegro Macedonia and Bosnia and Herzegovina Currently about 35000-40000 Roma 

Ashkali and Egyptians are thought to live in Kosovo However exact data on the number of people 

residing in Kosovo the number of people that need to be repatriated due to refused asylum or end of 

refugee status in other countries and the unregistered returnees is not known as a consequence of lack 
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of and improper documentation of the status of the returnees RAE community has most suffered from 

ethnic and racial bias discrimination and segregation which have been evident from a long time in 

Balkans This has led to even a more harmful phenomenon that assimilation and non-declaration 

According to estimates provided by UNHCR from 20 to 40 per cent of members of RAE community living 

in Kosovo have not registered as habitual residents of Kosovo A considerable number of the members 

of community who have fled the country during the war seeking shelter in the members of the European 

Union has been repatriated in Kosovo but still faces problems with re-integration due to the lack of 

necessary citizenship documentation For families that were able to return homecoming was not as 

welcoming as one might desire Due to improper implementation of the repatriation measures Kosovo 

expatriates even today lack the most basic rights such as civil rights rights to healthcare right to housing 

right to education and also right to dignified treatment and freedom to express their cultural and social 

values The economic and social conditions of Roma Ashkali and Egyptians who have tried to remake 

their homes are still very harsh as a consequence of high level of unemployment and also inadequate 

access to social care and education. 3 

En op de website Minority Report, over minderheden, lezen we: 

Roma in Kosovo today are mired in poverty, lack physical security and freedom of movement, and have 

no possibility to return to their pre-war homes. In their makeshift settlements, they lack access to 

education and public services, including health care, justice, and employment. 4 

Deze situatie is ten zeerste actueel: 

“PRISTINA (Kosovo), February 22 (SeeNews) - The living situation of Kosovo's Roma, Ashkali and 

Egyptian communities did not improve last year and they continued to live in overcrowded informal 

settlements without adequate access to water and other basic services, Amnesty International said. 

3 http://essaymonster.net/admissions/6341-roma-in-kosovo-disrmination-and-rights.html 

4 http://minorityrights.org/minorities/roma-9/ 

These communities are suffering institutional dicrimination, in particular in accessing sustainable 

solutions for housing and employment, as internally displaced persons, the non-governmental 

organisation said in the 2016/2017 edition of its annual report The State of the World’s Human Rights. 

The Human Rights Advisory Panel (HRAP) brought to light past several breaches of the human rights of 

Roma, Ashkali and Egyptian communities under the mandate of the United Nations Mission in Kosovo 

(UNMIK), Amnesty International said in its report which covers 159 countries and territories. I 

In February 2016 HRAP found out that UNMIK subjected several families from these communities to 

inhuman and degrading treatment, failed to respect their rights to respect for private and family life and 

to health and discriminated against them on the grounds of their ethnic background. 

In its final report from June 2016, HRAP severely condemned UNMIK for its overall failure to provide 

accountability for human rights violations, Amnesty International noted. 

UNMIK was established in order to provide an interim administration for Kosovo. Its mandate started in 

June 1999, immediately after the Kosovo war (March 1998 - June 1999). Following the declaration of 

independence by the Kosovo authorities on 17 February 2008 and the entry into force of the new 

constitution, the tasks of UNMIK have significantly been modified with its configuration changed and the 

number of staff reduced.5”6 

Het is evident dat verzoeker zijn gezin niet in zulke situatie gaat brengen. Het zou misdadig zijn om de 

vijf kinderen van verzoeker over te brengen naar een plaats waar zij blootgesteld zullen worden aan 

loodvergiftiging, discriminatie en totale uitzichtloosheid voor de toekomst. 

Het is dan ook onmogelijk om het familieleven in Kosovo uit te oefenen. 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de Mens, blijkt dat de factoren waarmee 

rekening gehouden moet worden zijn, hoe erg het familieleven aangetast zou zijn, de hechtheid van de 

bindingen met de lidstaat en of er onoverkomelijke obstakels zijn om het familieleven in een ander land 

uit te oefenen (zie bij voorbeeld EHRM, Butt t. Noorwegen § 78) 

Deze obstakels om het familieleven in Kosovo uit te oefenen zijn zeer groot in casu. Deze optie is dus 

absoluut niet realistisch, waardoor de schending van artikel 8 EVRM evident is. 

Er is geen enkel ander land waar verzoeker zich kan vestigen. Verwerende partij weet zeer goed dat 

Roma overal in de Balkan worden veracht, verguisd en gediscrimineerd. Verzoeker zal dan ook geen 

verblijfsrecht krijgen in een ander land dan Kosovo. 

5 https://seenews.com/news/roma-ashkali-egyptians-in-kosovo-continue-to-face-bad-living-conditions-

amnesty-intl-559167 

Nagaan of een familieleven mogelijk is in het land van herkomst, is van het grootste belang, zoals ook 

bevestigd werd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.7 

Verzoeker verwijst bij voorbeeld naar het arrest Berrehab. In dat arrest oordeelde het EHRM dat de 

uitwijzing van een uit de echt gescheiden vreemdeling ertoe leidde dat hij geen regelmatig contact kon 

onderhouden met zijn Nederlandse kind omdat niet verwacht kan worden dat een ex-partner zich 

organiseert om het contact tussen ex-partner en kind in een ander land te organiseren.8 
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Hier maakt men er zich vanaf met een standaardredenering die in casu niet klopt. Mevrouw Vercammen 

zal niet naar Marokko willen gaan en de ouders van verzoeker zullen niet leren omgaan met het internet. 

Het resultaat is dat er geen familieleven meer zal zijn. 

De theorie van de moderne communicatiemiddelen is niet op elke situatie toepasbaar. In casu is deze 

mogelijkheid niet realistisch. 

Dit maakt een schending uit van artikel 8 EVRM.” 

 

2.2. In een tweede middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van de artikelen 3, 6, 7, 

9, 18 en 27 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen te New York 

op 20 november 1989 en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 (hierna: het 

Kinderrechtenverdrag) en van artikel 22bis van de Grondwet. 

 

De verzoekende partij licht haar tweede middel toe als volgt: 

 

“Hoewel verzoeker vader is van vijf kinderen, waarvan er vier legaal in België verblijven, rept de 

bestreden beslissing hier amper over. 

Over het jongste dochtertje van verzoeker staat er zelfs geen woord in de bestreden beslissing. 

Nochtans is België verdagspartij bij het Kinderrechtenverdrag, dat ook aan minderjarige onmiskenbaar 

rechten verleent, wanneer een beslissing wordt genomen die hen nadeel bezorgt. 

Verzoeker verwijst naar de relevante artikelen van het Kinderrechtenverdrag, getekend te New York op 

20 november 1989 en geratificeerd door België. 

In de preambule staat: 

“The States Parties to the present Convention, ... 

Convinced that the family, as the fundamental group of society and the natural environment for the 

growth and well-being of all its members and particularly children, should be afforded the necessary 

protection and assistance so that it can fully assume its responsibilities within the community 

Recognizing that the child, for the full and harmonious development of his or her personality, should 

grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding, ... 

7 P, DE HERT, Art 8 E.V.R.M. en het Belgisch recht, Gent, Mys en Breesch, 1998, 275. 

8 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Berrehab t. Nederland,§29; 

Have agreed as follows: ... 

Artikel 3 stelt: 

1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, 

courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a 

primary consideration. 

2. States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her 

well-being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other 

individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and 

administrative measures. 

3. States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or 

protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly 

in the areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent 

supervision. 

Artikel 6 stelt: 

2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child. 

Artikel 7 stelt: 

1. The child shall ... have the right from birth... to know and be cared for by his or her parents... 

Artikel 9 stelt: 

1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their 

will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with 

applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. ... 

Artikel 18 stelt: 

1. States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that both parents have 

common responsibilities for the upbringing and development of the child. Parents or, as the case may 

be, legal guardians, have the primary responsibility for the upbringing and development of the child. The 

best interests of the child will be their basic concern. ... 

Artikel 27 stelt: 

1. States Parties recognize the right of every child to a standard of living adequate for the child’s 

physical, mental, spiritual, moral and social development. 

2. The parent(s) or others responsible for the child have the primary responsibility to secure, within their 

abilities and financial capacities, the conditions of living necessary for the child’s development. 
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3. States Parties, in accordance with national conditions and within their means, shall take appropriate 

measures to assist parents and others responsible for the child to implement this right ...” 

Er is in de bestreden beslissing geen enkele motivering te vinden over het hoger belang van het kind. 

Het Kinderrechtenverdrag maakt echter deel uit van de Belgische rechtsorde, en heeft wat betreft de 

bovenstaande artikelen directe werking. Het Kinderrechtenverdrag gaat verder dan art 8 EVRM 

en stelt voorop dat kinderen bij hun ouders horen. Scheiding van beide, gezien de kwetsbare positie van 

kinderen, kan alleen als dit in hun belang is.9 

Bij alle maatregelen die kinderen betreffen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.10 

Het Kinderrechtenverdrag hecht veel belang aan het recht van kinderen om door beide ouders 

opgevoed te worden. Een andere beslissing kan maar indien deze in het belang van het kind zou zijn. 

De bestreden beslissing schendt duidelijk artikel 18 van het Kinderrechtenverdrag. 

Er is geen enkele rekening gehouden met de gevolgen die de bestreden beslissing heeft op de 

kinderen. 

De kinderen zullen moeten opgroeien zonder hun vader. Dit is niet in hun belang. 

Indien de kinderen mee naar Kosovo gaan, zullen zij in onmenselijke omstandigheden moeten 

opgroeien. 

Dat het hoger belang van het kind in rekening genomen dient te worden bij beslissingen tot weigering 

van verblijf, blijkt ook uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Verzoeker 

verwijst naar de zaak Maslov t. Oostenrijk ((Verzoekschrift no. 1638/03 van 13 juni 2008): 

“58. The Court would wish to make explicit two criteria which may already be implicit in those identified 

in the Boultif judgment: 

– the best interests and well-being of the children, in particular the seriousness of the difficulties which 

any children of the applicant are likely to encounter in the country to which the applicant is to be 

expelled; 

– the solidity of social, cultural and family ties with the host country and with the country of destination. 

As to the first point, the Court notes that this is already reflected in its existing case law (see, for 

example, Şen v. the Netherlands, no. 31465/96, § 40, 21 December 2001, and Tuquabo-Tekle and 

Others v. the Netherlands, no. 60665/00, § 47, 1 December 2005) and is in line with the Committee of 

Ministers’ Recommendation Rec(2002)4 on the legal status of persons admitted for family reunification 

(see paragraph 38 above).” 

9 S., MEUWESE, C., MORELLI en A., WOLTHUIS,”Gezinshereniging in het Nederlands 

Vreemdelingenrecht getoetst aan het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind”, Migrantenrecht, 

2000, 193; 

10 Kort Ged. Brussel 16 november 2005, T. Vreemd., 2006, 203. 

Het is duidelijk dat er geen rekening werd gehouden met de moeilijkheden die de kinderen van 

verzoeker gaan tegenkomen in Kosovo, noch met het gebrek aan banden dat verzoeker heeft met zijn 

land van oorsprong. 

Unicef schreef een rapport over de psychologische problemen van Roma kinderen, die vanuit verblijf in 

Duitsland werden teruggestuurd naar Kosovo. 

Dit rapport, genaamd “Silent Harm”beschrijft de gevolgen van terugkeer: 

Symptoms such as recurrent nightmares, suicidal thoughts, persistent sadness, guilty feelings, 

blackouts, disturbed sleep, fatigue or anger as described by Edita, Marigona and Sedat point to a wide 

range of psychological and mental health pro-blems. Depressed mood, social withdrawal, and loss of 

previously acquired deve-lopmental skills, as well as aggression, separation anxiety and recurrent fears 

were widespread among repatriated children. 

Almost one in two (44.2%) teenagers suffered from depression, one quarter reported symptoms of 

hopelessness (25.5%), and one fifth (19.1%) felt life was not worth living. One in four (25.5%) reported 

suicidal ideation - a striking finding in a region traditionally low on suicide rates. Forty percent of girls 

between 6 and 14 years had major social problems; one third (33 percent) showed symptoms of clinical 

level depression and 35.2 percent suffered from anxiety. 

Our data also confirmed high rates of post-traumatic stress disorder in repatriated children (and in 

parents, as we will discuss in chapter 4). Every third child between 6 and 14 years of age (29 %) and 

one out of three youths (30.4%) suffered from PTSD on a clinical level. By comparison, in the UK 0.4% 

of children aged 11-15 were diagnosed with PTSD and among under-10-year olds PTSD was scarcely 

registered (Meltzer et al, 2000). 

‘Typical features’ of post-traumatic stress disorder (PTSD) in the International Classification of Diseases 

(ICD-10) published by the World Health Organisation (WHO) include symptoms such as ‘repeated 

reliving of a trauma in intrusive memories (flashbacks), dreams or nightmares’, ‘a sense of numbness’, 
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’detachment from other people, unresponsiveness to surroundings’ as well as ‘avoidance of activities 

and situations reminiscent of the trauma’. 

PTSD, according to the WHO, ‘arises as a delayed or protracted response to a stressful event or 

situation of an exceptionally threatening or catastrophic nature, which is likely to cause pervasive 

distress in almost anyone.’ 

Living through war atrocities or seeing a parent being killed triggers PTSD in most children, but in 

addition to such extreme life-or-death experiences, any event that puts the individual in an extreme state 

of helplessness or fear may be a potential contributive factor. 

While most people experiencing traumatic events show some symptoms at the outset, the development 

of PTSD and comorbid problems such as depression as well as the possibility of remission, depend on 

many variables. These include the intensity of the trauma (whether the traumatic event involved loss of 

life or physical injury), the degree and frequency of a person’s exposure (whether a person directly 

experienced, witnessed or only heard about the event), a person’s resilience, predisposition and 

reaction at the time of the event, as well as the environmental context after the event. 

While nearly everyone will, at least transiently, suffer from symptoms of psychological stress (such as 

insomnia, withdrawal, agitation or other behavioural changes) or PTSD after severe stress exposure in 

conflict or war zones, some groups are considered more likely to develop chronic PTSD. Such high-risk 

groups include women and minorities, people who are less educated and had experienced earlier life-

threatening events, and people who themselves or others in the family have had mental health 

problems. 

(…) 

Given the complex vulnerabilities of these children, it is a serious challenge within the scope of an 

epidemiological study to identify whether ‘repatriation’ (including the ‘return expe-rience’ itself and the 

‘resettlement’ or ‘reintegration experience’ upon return in Kosovo) is the decisive trigger leading to such 

high rates of PTSD.” 

De situatie waarin de kinderen terechtkomen is één van de factoren, die ervoor zorgen dat zij ernstig 

psychologisch worden belast: 

“The promise of ‘return is a new beginning’ (‘Rueckkehr ist gleichzeitig ein Neu-anfang’)as displayed on 

a promotional flyer of the German-funded reintegration programme URA-2 seems overly optimistic given 

the bitter reintegration experi-ence of many families in our sample. 

Instead of a ‘second chance’ or a ‘new beginning’, the material and social conditions for many 

repatriated families are harsh. As described in UNICEF’s previous reports, many families find 

themselves without 

sustainable housing or in homes lacking basic amenities, such as heating, running water or electricity. 

Unemployment and income poverty are rife, especially among 

vulnerable families with children and minorities. An unemployment rate of 70 percent among repatriated 

Roma and Ashkali men exceeds even the already high unemployment rate among Kosovo’s Roma, 

Ashkali and Egyptian communities, estimated at around 58 percent. 

To this day, the assistance foreseen by the Kosovo Reintegration Fund remains a promise only seen on 

paper. In our sample, nearly half (48.9%) of the respondents reported they received no help at all while 

those who did, received mainly rent subsidies (22.9%) or some other form of short-term cash assistance 

(16%) from various donor-funded programmes. In 2011 the Kosovo Reintegration Fund spent under 9.3 

percent of its allocated annual budget of 3.4 million Euros. As of December 2011, 

not a single house had yet been built for a repatriated family in need. Out of 440,000 Euros earmarked 

to improve access to health services for repatriated persons, the Government spent a negligible 119 

Euros. Not a single cent had been spent on language courses to facilitate school enrolment or on 

teacher trainings to assist with the psychosocial reintegration of children. “ 

(…) 

“For many families, the ‘trauma’ of repatriation lasts well beyond their arrival at Pristina airport, 

abandoned as they are without sustainable housing, without income and without support. Existentialist 

worries concerning housing, food and warmth would be stressful for anyone; let alone for parents and 

children suffering from PTSD, depression or anxiety 

in a country they perceive as alien and hostile. The important relationship between external stressors 

and trauma recovery is well documented. Recent research among wartraumatised Croats confirmed the 

positive impact of a solution to sustainable housing on trauma recovery (Franciskovic T, Z Tovilevic et 

al., 2008). A previous study confirmed a 

connection between PTSD, unemployment as a major social stressor, and suicidal ideation (Wenzel, 

T.F.Rushiti, et al., 2009). “ 

Alle kinderen die terugkeren naar Kosovo lijden aan ernstige psychische klachten. Toegang tot 

begeleiding of zorg, is er evenwel niet. Dit zorgt ervoor dat hun lijden verergert en chronisch wordt: 
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“Kosovo’s health care system can barely address the prevailing caseload of mental and behavioural 

disorders, let alone cope with an additional burden of severely traumatized children and adults in need 

of psycho-social care. As long as repatriated children have no access to social 

support or child-adequate treatment and continue to be exposed to severe outside stressors, the 

dramatic situation with regard to children’s mental health may radically deteriorate in the coming 

years.”11 

De bestreden beslissing is overduidelijk in strijd met het hoger belang van het kind. 

De bestreden beslissing dient om deze reden vernietigd te worden.” 

 

2.3. Gelet op de onderlinge verwevenheid worden de middelen samen behandeld. 

 

2.4. De verzoekende partij meent dat uit de bestreden beslissing geen belangenafweging blijkt. Zij 

meent dat geen of onvoldoende rekening werd gehouden met haar gezins- en familieleven, haar 

privéleven en het hoger belang van het kind. Daarnaast meent zij dat het misdadig zou zijn om haar 

gezin over te brengen naar een plaats waar zij blootgesteld zullen worden aan onmenselijke 

omstandigheden, dat een familieleven onmogelijk is in Kosovo. Ook meent zij dat het niet geheel 

duidelijk is dat zij de Kosovaarse nationaliteit zou hebben en het dan ook onduidelijk is naar welk land zij 

zou moeten terugkeren en of zij daar verblijfsrecht zou hebben, dat de kinderen erkend zijn als 

vluchteling en bij het bezoeken van hun vader hun status zullen verliezen en de moeder van haar vijf 

kinderen de Bosnische nationaliteit heeft en niet naar Kosovo kan reizen. Ten slotte meent zij dat haar 

straf uitzitten voldoende zou moeten zijn om haar van recidive te weerhouden, dat de huidige maatregel 

dan ook niet noodzakelijk is en haar dwingen terug te keren naar een land dat zij niet kent, een dubbele 

straf uitmaakt.  

 

2.5. De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, impliceert dat de oplegde 

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De Raad stelt vast dat het bestreden besluit duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan het is genomen. Er wordt immers, onder verwijzing naar de artikelen 20 en 21 van de 

vreemdelingenwet en artikel 8 van het EVRM, gesteld dat de verzoekende partij het grondgebied van 

het Rijk dient te verlaten met verbod er gedurende 10 jaar terug te keren en dit omdat zij de openbare 

orde ernstig heeft geschaad en dat de feiten uitzonderlijk laakbaar zijn, waarbij wordt verduidelijkt dat de 

verzoekende partij (i) zich tussen 11 januari 2005 en 8 juni 2005 schuldig heeft gemaakt aan ontvoering 

van een minderjarige die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, door geweld, list of bedreiging; aan 

iemand aangehouden te hebben of te hebben doen aanhouden, gevangen houden, zonder een bevel 

van het gestelde gezag en buiten de gevallen waarbij de wet de aanhouding of de gevangenhouding 

van bijzondere personen toelaat of voorschrijft; aan een persoon te hebben belaagd terwijl zij wist of had 

moeten weten dat zij door haar gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, feiten 

waarvoor zij op 21 september 2007 effectief werd veroordeeld tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 2 jaren met uitstel van 3 jaar behalve voorlopige hechtenis, alsook (ii) zich in de 

nacht van 5 op 6 juli 2011 schuldig heeft gemaakt aan verkrachting op een kind boven de volle leeftijd 

van 14 jaar en beneden die van 16 jaar, door middel van geweld, list of dwang of mogelijk gemaakt 

zijnde door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk gebrek van het slachtoffer, door een of 

meer personen geholpen bij de uitvoering van de misdaad; aan verdovende middelen te hebben in bezit 

gehad, verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft, namelijk cocaïne en cannabis, het 

misdrijf gepleegd zijnde ten aanzien van een minderjarige die meer dan volle 12 jaar en minder dan 

volle 16 jaar oud was, in staat van wettelijke herhaling, feiten waarvoor zij op 17 december 2014 werd 

veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 42 maanden. De verwerende partij 

motiveert voorts dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen haar 

vluchtelingenstatuut heeft ingetrokken daar hij van oordeel was dat er gegronde redenen bestaan om de 

verzoekende partij als een gevaar voor de nationale veiligheid te beschouwen gezien zij een gevaar 

voor de samenleving vormt omdat zij definitief veroordeeld werd voor een bijzonder ernstig misdrijf 

alsook dat de commissaris-generaal in het kader van voornoemde beslissing een advies uitbracht 

waaruit blijkt dat een verwijderingsmaatregel verenigbaar is met de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

vreemdelingenwet zodat de verzoekende partij mag teruggeleid worden naar Kosovo en/of Servië. In 

het bestreden besluit wordt verwezen naar het gehoor van 12 december 2016 en naar de verklaringen 

van de verzoekende partij, waarbij wordt vastgesteld dat de verzoekende partij sinds haar 13 jaar op het 
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grondgebied is en momenteel 30 jaar is, dat zij bijzondere banden heeft gesmeed met België door er de 

helft van haar bestaan te hebben geleefd, dat het grootste deel van haar familie gemachtigd is tot verblijf 

in het Rijk, dat zij verklaarde een relatie te hebben met mevrouw A.D., van Bosnische nationaliteit, dat 

voornoemde illegaal op het grondgebied verblijft, dat zij 4 kinderen hebben die de vluchtelingenstatus 

hebben verkregen wegens hun vader, dat mevrouw A.D. en de 4 minderjarige kinderen de verzoekende 

partij regelmatig bezoeken in de gevangenis. De verwerende partij motiveert dat een 

uitwijzingsmaatregel een inmenging vormt in het gezins- en privéleven van de verzoekende partij 

overeenkomstig artikel 8 van het EVRM, doch dat de bescherming van de openbare orde en het 

voorkomen van strafbare feiten deze inmenging rechtvaardigen, waarbij er op wordt gewezen dat de 

aanwezigheid van haar familie haar niet heeft weerhouden strafbare feiten te plegen en dat zij sinds 

haar eerste veroordeling meer tijd in de gevangenis heeft doorgebracht dan bij haar gezin, dat zij ook 

niet kan bewijzen dat eerbied van het gezinsleven niet kan worden behouden op een plaats buiten 

België, dat de verzoekende partij zich in staat van wettelijke herhaling bevindt en strafbare feiten 

pleegde ten aanzien van minderjarige slachtoffers, dat het Hof in haar arrest stelde dat “de 

omstandigheden en bijzondere ernst van de feiten getuigen van een totaal gebrek aan respect voor de 

fysieke en psychische integriteit (…), waarbij beklaagden enkel oog hadden voor hun eigen seksueel 

genot en bevrediging zonder zich te bekommeren om de fysieke en psychische gevolgen die hun daden 

veroorzaakten bij het minderjarige slachtoffer”. De verwerende partij wijst er voorts op dat de 

samenleving het recht en de plicht heeft om de kinderen te beschermen tegen zij die hun fysieke en 

psychische integriteit bedreigen en dat de aard van de gepleegde feiten, hun ernst, hun bijzonder 

verontrustend karakter, de veroorzaakte verstoring van de openbare orde, het geweld dat zij heeft 

gebruikt, haar getoonde minachting voor andermans fysieke en psychische integriteit evenals het 

bijzonder traumatiserende karakter van zulk handelen voor haar slachtoffers die hieruit voortvloeit, 

bewijzen dat de verzoekende partij een actueel, reëel en ernstig gevaar vormt voor de openbare orde. 

Ten slotte wijst de verwerende partij er nog op dat de verzoekende partij de mogelijkheid had om terug 

te keren op het rechte pad maar integendeel weloverwogen heeft om haar delinquente activiteiten 

verder te zetten, vooraleer zij besluit dat de terugwijzing de gepaste maatregel is ter bescherming van 

de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten.  

 

De verzoekende partij kan gelet op het voorgaande niet ernstig voorhouden dat de verwerende partij in 

casu geen belangenafweging heeft gemaakt in het licht van artikel 8 van het EVRM of dat in casu geen 

evenredigheidsonderzoek is gebeurd. Waar de verzoekende partij stelt dat geen of onvoldoende 

rekening wordt gehouden met bepaalde elementen en enkel belang wordt gehecht aan de veroordeling, 

alsook – betreffende haar privéleven – dat noch uit het administratief dossier, noch uit de bestreden 

beslissing blijkt dat de evenredigheidstoets op ernstige wijze is gebeurd, en meent dat de 

belangenafweging zeer eenzijdig is, betwist zij de correctheid en/of de redelijkheid van de gemaakte 

belangenafweging en voert zij aldus een schending aan van de materiële motiveringsplicht. De Raad 

wijst hieromtrent naar wat uiteengezet wordt onder punt 2.6.  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van het bestreden besluit, zoals 

hiervoor weergegeven, haar niet in staat stelt om te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke 

gegevens het bestreden besluit is genomen, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van 

de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van het bestreden besluit kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en zij bijgevolg de schending van 

de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het enig middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht. 

 

2.6. 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 kunnen komen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onder meer onderzocht in het licht 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. 
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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.” 

  

2.6.1. Vooreerst wijst de Raad er op dat de verzoekende partij kan gevolgd worden waar zij stelt dat de 

verwerende partij op de hoogte is van haar familieleven. Waar de verzoekende partij er op duidt dat zij 

naar België is gekomen met haar moeder en dat intussen haar beide ouders in België zijn, dat zij hier 

wonen en werken, dat hetzelfde geldt voor haar broers en zussen, dat zij intussen vader is van 5 

kinderen, dat zij het vijfde kind nog niet heeft kunnen erkennen, dat de 4 oudste kinderen de 

vluchtelingenstatus hebben en dat zij een hecht gezin vormt met haar vriendin en kinderen, die haar 

vaak komen bezoeken in de gevangenis, stelt de Raad vast deze elementen ook in grote lijnen in het 

bestreden besluit opgesomd worden. Er wordt aldus niet betwist dat het familieleven van de 

verzoekende partij zich overduidelijk in België afspeelt. Waar de verzoekende partij wijst op haar 

‘privéleven’ en haar ‘graad van integratie’, zonder verdere verduidelijking, stelt de Raad vast dat de 

verwerende partij de integratie niet betwist.  

 

Uit het bestreden besluit blijkt dat de verwerende partij het gezins- en privéleven van de verzoekende 

partij beschouwt als een gezins- en privéleven dat overeenkomstig artikel 8, eerste lid van het EVRM 

beschermingswaardig is en dat de verwerende partij erkent dat het besluit tot terugwijzing een 

inmenging vormt op dit gezins- en privéleven, doch meent dat deze inmenging gerechtvaardigd wordt 

door de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten.  

 

2.6.2. In casu wordt niet betwist dat het bestreden besluit in overeenstemming is met de wet en dat het 

een legitiem doel nastreeft, met name de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van 

strafbare feiten. Er dient derhalve beoordeeld te worden of de verwijdering noodzakelijk is in een 

democratische samenleving. 

 

Wat aldus de noodzakelijkheid van het bestreden besluit betreft, houdt dit een toets van de 

evenredigheid in. Het bestreden besluit moet derhalve de Raad toelaten te onderzoeken dat de 

administratieve overheid heeft afgewogen of er een evenredigheid bestaat tussen enerzijds de belangen 

van de verzoekende partij en anderzijds de belangen van de Belgische staat. 

 

Omwille van onderstaande redenen beschouwt de verwerende partij het bestreden besluit als 

proportioneel, aldus als noodzakelijk in een democratische samenleving: 

 

“Overwegende dat een uitwijzingsmaatregel een inmenging vormt in het gezins- en privéleven van 

betrokkene zoals bedoeld in het artikel 8 van het Europees Verdrag ter Vrijwaring van de Rechten van 

de Mens; 

Overwegende dat de bescherming van de orde en het voorkomen van strafbare feiten deze inmenging 

niettemin rechtvaardigen; 

Overwegende dat de aanwezigheid van zijn familie hem niet heeft weerhouden strafbare feiten te 

plegen en dat hij sinds zijn eerste veroordeling meer tijd in de gevangenis heeft doorgebracht dan bij zijn 

gezin; 

Overwegende dat betrokkene ook niet kan bewijzen dat de eerbied van een gezinsleven niet kan 

worden behouden op een plaats buiten België; 

Overwegende dat betrokkene zich in de staat van wettelijke herhaling bevindt en strafbare feiten 

pleegde ten aanzien van minderjarige slachtoffers; 

Overwegende dat het Hof in haar arrest stelt dat "de omstandigheden en bijzondere ernst van de feiten 

getuigen van een totaal gebrek aan respect voor de fysieke en psychische integriteit [...], waarbij 

beklaagden enkel oog hadden voor hun eigen seksueel genot en bevrediging zonder zich te 

bekommeren om de fysieke en psychische gevolgen die hun daden veroorzaakten bij het minderjarige 

slachtoffer"; 

Overwegende dat de samenleving het recht en de plicht heeft om de kinderen te beschermen tegen zij 

die hun fysische en psychische integriteit bedreigen; 

Overwegende de aard van de gepleegde feiten, hun ernst, hun bijzonder verontrustend karakter, de 

veroorzaakte verstoring van de openbare orde, het geweld dat hij heeft gebruikt, zijn getoonde 

minachting voor andermans fysieke en psychische integriteit evenals het bijzonder traumatiserende 

karakter van zulk handelen voor zijn slachtoffers die hieruit voortvloeit, bewijzen dat hij een actueel en 
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reëel gevaar vormt voor de openbare orde en dat hij een ernstige bedreiging vormt voor de openbare 

orde; 

Overwegende dat betrokkene de mogelijkheid had om terug te keren op het rechte pad maar 

integendeel weloverwogen heeft om zijn delinquente activiteiten verder te zetten; 

Overwegende dat een terugwijzing een gepaste maatregel is ter bescherming van de openbare orde en 

het voorkomen van strafbare feiten” 

 

Met haar betoog weerlegt de verzoekende partij de motieven van het bestreden besluit niet. Uit 

bovenstaande motieven blijkt overigens wel degelijk dat de verwerende partij een afweging heeft 

gemaakt overeenkomstig paragraaf 2 van artikel 8 van het EVRM. Er werd een belangenafweging 

doorgevoerd tussen de belangen van de verzoekende partij en deze van de Belgische samenleving, 

waarbij werd geoordeeld dat inmenging in het gezinsleven en het privéleven gerechtvaardigd wordt door 

de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten.  

 

2.6.3. Zoals reeds gesteld in punt 2.5. meent de verzoekende partij echter dat geen of onvoldoende 

rekening wordt gehouden met bepaalde elementen van het gezinsleven en specifiek aan de situatie en 

enkel belang wordt gehecht aan de veroordeling, alsook, betreffende haar privéleven, dat noch uit het 

administratief dossier, noch uit de bestreden beslissing blijkt dat de evenredigheidstoets op ernstige 

wijze is gebeurd, en dat de belangenafweging zeer eenzijdig is. 

 

2.6.3.1. Vooreerst wijst de Raad er op dat in de belangenafweging die blijkt uit het bestreden besluit, wel 

degelijk rekening gehouden werd met elementen specifiek aan de situatie en niet enkel met de 

veroordeling. Zo wijst de Raad erop dat niet enkel wordt verwezen naar de strafrechtelijke 

veroordelingen, doch ook wordt aangegeven voor welke feiten de verzoekende partij werd veroordeeld 

en tot welke strafmaat en wordt gewezen op het uitzonderlijk laakbaar karakter van de feiten. Daarnaast 

wordt er op gewezen dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van oordeel 

was dat er gegronde redenen bestaan om de verzoekende partij als een gevaar voor de nationale 

veiligheid te beschouwen gezien zij een gevaar vormt voor de samenleving daar zij definitief werd 

veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf. Voorts blijkt ook uit de motieven van het bestreden 

besluit dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met het feit dat de verzoekende partij zich in 

staat van wettelijke herhaling bevindt en met het feit dat zij strafbare feiten pleegde ten aanzien van 

minderjarige slachtoffers, alsook met het oordeel van het Hof in haar arrest dat “de omstandigheden en 

de bijzondere ernst van de feiten getuigen van een totaal gebrek aan respect voor de fysieke en 

psychische integriteit (…), waarbij beklaagden enkel oog hadden voor hun eigen seksueel genot en 

bevrediging zonder zich te bekommeren om de fysieke en psychische gevolgen die hun daden 

veroorzaakten bij het minderjarige slachtoffer”. Tevens werd nagegaan of uit de gepleegde feiten en het 

persoonlijk gedrag van de verzoekende partij een ernstig en actueel gevaar voor de openbare orde en 

een ernstige bedreiging voor de openbare orde blijkt.  

 

2.6.3.2. De Raad stelt vast dat het niet kennelijk onredelijk is te oordelen dat de inmenging in zowel haar 

privéleven en haar gezinsleven met haar partner en 5 kinderen, alsook met haar overige familieleden, 

gerechtvaardigd wordt door de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare 

feiten, gelet op (i) het feit dat de verzoekende partij, gezien de opgelopen veroordelingen voor 

verschillende strafbare, uitzonderlijk laakbare feiten, de openbare orde ernstig heeft geschaad, (ii) de 

aanwezigheid van haar familie haar niet weerhouden heeft strafbare feiten te plegen, (iii) het feit dat zij 

sinds haar eerste veroordeling meer tijd in de gevangenis heeft doorgebracht dan bij haar gezin, (iv) het 

feit dat zij zich in staat van wettelijke herhaling bevindt en strafbare feiten pleegde ten aanzien van 

minderjarige slachtoffers, (v) het gestelde in het arrest van het Hof, namelijk dat de omstandigheden en 

de bijzondere ernst van de feiten getuigen van een totaal gebrek aan respect voor de fysieke en 

psychische integriteit, waarbij de verzoekende partij enkel oog had voor eigen seksueel genot en 

bevrediging zonder zich te bekommeren om de fysieke en psychische gevolgen die haar daden 

veroorzaakten bij het minderjarig slachtoffer, (vi) het feit dat de samenleving het recht en de plicht heeft 

om de kinderen te beschermen tegen zij die hun fysische en psychische integriteit bedreigen, (vii) het 

feit dat de verzoekende partij een actueel, reëel en ernstige gevaar en bedreiging vormt voor de 

openbare orde bewezen wordt door de aard van de gepleegde feiten, hun ernst, hun bijzonder 

verontrustend karakter, de veroorzaakte verstoring van de openbare orde, het geweld dat zij heeft 

gebruikt, haar getoonde minachtging voor andermans fysieke en psychische integriteit evenals het 

bijzonder traumatiserende karakter van zulk handelen voor haar slachtoffers die hieruit voortvloeit, en 

tenslotte het feit (viii) dat de verzoekende partij de mogelijkheid had om terug te keren op het rechte pad 

maar integendeel weloverwogen heeft om haar delinquente activiteiten verder te zetten.  
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De verzoekende partij toont dan ook niet aan dat er geen of onvoldoende rekening werd gehouden met 

bepaalde elementen van haar gezinsleven en specifiek aan de situatie, noch dat niet blijkt dat de 

evenredigheidstoets betreffende haar privéleven op ernstige wijze is gebeurd, noch dat de 

belangenafweging eenzijdig is.  

 

2.6.3.2.1. Waar de verzoekende partij betoogt dat zij als erkend vluchteling nooit is teruggegaan naar 

Kosovo, dat het voor haar om een volstrekt onbekend land gaat, wijst de Raad er op dat uit het 

bestreden besluit blijkt dat de verzoekende partij eveneens tijdens haar gehoor op 12 december 2016 

verklaard heeft dat zij geen banden heeft met Kosovo. In het bestreden besluit wordt aldus gewezen op 

voormelde verklaring, doch wordt geoordeeld dat een inmenging in het gezins- en privéleven 

gerechtvaardigd wordt door de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare 

feiten. Met het louter opnieuw stellen dat het voor haar om een volstrekt onbekend land gaat, toont de 

verzoekende partij niet aan dat de verwerende partij op grond van incorrecte feitenvinding of op 

kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is gekomen.  

 

2.6.3.2.2. Waar de verzoekende partij betoogt dat zij kostwinner is van het gezin, zij werkte bij de 

vuilophaaldienst met een vast contract en een goede werkkracht is, toont zij geenszins aan dat de door 

de verwerende partij gemaakte belangenafweging kennelijk onredelijk is. Immers wordt in het bestreden 

besluit gemotiveerd dat zij sinds haar eerste veroordeling meer tijd in de gevangenis heeft doorgebracht 

dan bij haar gezin. De verzoekende partij betwist voormeld motief niet. Zij kan dan ook niet dienstig 

voorhouden dat zij kostwinner is van het gezin. Waar de verzoekende partij stelt dat zij zonder twijfel na 

haar vrijlating opnieuw aan de slag kan bij de stad Antwerpen, beperkt zij zich tot een loutere bewering.  

 

2.6.3.2.3. De bewering van de verzoekende partij dat geen rekening wordt gehouden met de hechtheid 

van het gezin, de leeftijd van de kinderen of eender welk element specifiek aan de situatie, dat men 

louter belang hecht aan de veroordeling, doch dat dit slechts één kant van het verhaal is, dat men alle 

belangen in rekening moet nemen, klopt niet. Immers blijkt duidelijk uit het bestreden besluit dat de 

verwerende partij het feit dat de partner van de verzoekende partij en hun 4 kinderen haar komen 

bezoeken in de gevangenis (hechtheid van het gezin) en de minderjarigheid van de kinderen (leeftijd 

van de kinderen) in rekening neemt. Ook andere specifieke elementen worden in rekening gebracht. Zo 

wordt in het bestreden besluit ook gewezen op het gehoor van 12 december 2016 waarbij de 

verzoekende partij verklaarde geen banden te hebben met Kosovo, al 10 jaar samen te wonen met haar 

partner die illegaal op het grondgebied verblijft, dat haar partner zwanger is van hun vijfde kind, dat het 

grootste deel van haar familie in België woont, dat zij ten onrechte werd veroordeeld en vreest voor haar 

leven omdat Albanezen Roma vermoorden. Daarnaast wordt in het bestreden besluit gewezen op het 

feit dat de verzoekende partij op de leeftijd van 13 jaar is aangekomen op het grondgebied, dat zij 

momenteel 30 jaar is, dat zij bijzondere banden heeft gesmeed met België door er de helft van haar 

bestaan te hebben geleefd, dat het grootste deel van haar familie gemachtigd is tot verblijf in België, dat 

haar 4 kinderen de vluchtelingenstatus hebben, dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen de vluchtelingenstatus van de verzoekende partij heeft ingetrokken en advies uitbracht 

volgens hetwelk een verwijderingsmaatregel verenigbaar is met de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

vreemdelingenwet alsook dat de aanwezigheid van haar familie haar niet weerhouden heeft strafbare 

feiten te plegen, dat zij sinds haar eerste veroordeling meer tijd in de gevangenis heeft doorgebracht 

dan bij haar gezin en dat de verzoekende partij de mogelijkheid had om terug te keren op het rechte pad 

maar integendeel weloverwogen heeft om haar delinquente activiteiten verder te zetten. De 

verzoekende partij kan dan ook bezwaarlijk voorhouden als zou enkel belang gehecht worden aan de 

veroordelingen en niet alle belangen in rekening worden gebracht. Zij kan ook niet dienstig voorhouden 

dat onvoldoende rekening wordt gehouden met haar gezinsleven, met haar 5 kinderen die in België zijn 

geboren en de vluchtelingenstatus hebben en met het feit dat zij hier opgroeide met haar ouders en 

broers en zussen in België en haar land van herkomst niet kent. 

 

2.6.3.2.4. De verzoekende partij betoogt nog dat geen rekening gehouden werd met de integratie en de 

duur van haar verblijf in België, waarbij zij verduidelijkt dat zij sinds haar dertiende in België verblijft, hier 

heeft schoolgelopen en gewerkt en een gezin heeft gesticht, dat zij perfect geïntegreerd is en voltijds 

werkte met een vast contract bij de vuilophaaldienst van Antwerpen. Zij wijst er op dat haar ganse 

sociale netwerk zich in België bevindt. Verder wijst zij er ook op dat de bescherming tegen verwijdering 

des te sterker zou moeten zijn naarmate de betrokkene beter in het gastland is geïntegreerd, dat 

verwijderingsmaatregelen tegen personen die vele jaren op het grondgebied hebben verbleven, 

verregaande maatregelen zijn die ten zeerste ingrijpen in het privé- en gezinsleven. Zij wijst er op dat zij 

zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten maar dit niet wegneemt dat met haar 

privéleven en graad van integratie rekening dient te worden gehouden. Uit het bestreden besluit blijkt 
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duidelijk dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met het langdurig verblijf sinds de jeugdige 

leeftijd van de verzoekende partij in België en de hierdoor ontstane integratie en sociale relaties. Immers 

wordt er in de bestreden beslissing op geduid dat de verzoekende partij op de leeftijd van 13 jaar op het 

grondgebied is aangekomen, dat zij momenteel 30 jaar oud is en zij bijzondere banden heeft gesmeed 

met België door er de helft van haar bestaan te hebben geleefd. De Raad herhaalt dat uit het bestreden 

besluit blijkt dat de verwerende partij het privéleven van de verzoekende partij beschouwt als een 

privéleven dat overeenkomstig artikel 8, eerste lid van het EVRM beschermingswaardig is en erkent dat 

het besluit tot terugwijzing een inmenging vormt op dit privéleven, doch meent dat deze inmenging 

gerechtvaardigd wordt door de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare 

feiten. Met het louter opnieuw herhalen van de elementen die aantonen dat haar privéleven 

beschermingswaardig is in de zin van artikel 8, eerste lid van het EVRM, toont de verzoekende partij 

niet aan dat de verwerende partij op grond van incorrecte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze 

tot het bestreden besluit is gekomen.  

 

Waar de verzoekende partij meent dat in het bestreden besluit verwezen wordt naar de overwegingen in 

de zaak Tsakourdis t. Duitsland van het Hof van Justitie en meent dat er passages worden aangehaald 

die zouden aantonen dat betrokkenheid bij drugshandel sowieso leidt tot een verwijderingsmaatregel 

van een familielid van een burger van de Unie, waarbij zij stelt dat dit geenszins de draagwijdte van het 

arrest is, dat het arrest een rigoureus onderzoek naar de evenredigheid van de maatregel vereist ten 

opzichte van de integratie, familieleven en andere bindingen met het land, en waarna zij verwijst naar de 

passages die volgen op de passage die, zo meent zij, in het bestreden besluit wordt geciteerd, kan de 

Raad enkel vaststellen dat nergens uit het bestreden besluit blijkt dat verwezen wordt naar de zaak 

Tsakourdis t. Duitsland of dat uit deze zaak passages worden geciteerd die zouden aantonen dat 

betrokkenheid bij drugshandel sowieso leidt tot een verwijderingsmaatregel van een familielid van een 

burger van de Unie, zodat deze kritiek van de verzoekende partij niet dienstig is. Ten overvloede stelt de 

Raad vast dat uit het bestreden besluit wel degelijk een rigoureus onderzoek blijkt naar de 

evenredigheid van de maatregel ten opzichte van de integratie, het familieleven en de andere bindingen 

van de verzoekende partij met België, zoals blijkt uit onderhavig arrest. Zo blijkt uit het bestreden besluit 

duidelijk dat rekening wordt gehouden met de aard en de ernst van de gepleegde strafbare feiten, de 

duur van het verblijf van de verzoekende partij in België, het feit dat het gaat om feiten gepleegd in 2005 

en 2011 en de verzoekende partij zich dus bevindt in staat van wettelijke herhaling, het gedrag van de 

verzoekende partij alsook de hechtheid met België. De hechtheid van de sociale, culturele en 

familiebanden met België worden allerminst ontkend of genegeerd, doch wordt geoordeeld door de 

verwerende partij dat er zeer gegronde redenen zijn die het besluit tot terugwijzing rechtvaardigen. De 

verzoekende partij weerlegt deze zeer gegronde redenen, die reeds meermaals werden aangehaald in 

onderhavig arrest, niet. In zoverre de verzoekende partij verder in haar verzoekschrift nog verwijst naar 

de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM), meer bepaald 

de zaak Maslov t. Oostenrijk, waar geoordeeld wordt dat voor een gevestigde migrant die legaal 

verbleven heeft in het gastland gedurende zijn gehele of voornaamste gedeelte van de kindertijd en 

jeugd, zeer gegronde redenen vereist zijn om een uitwijzing te rechtvaardigen, herhaalt de Raad dat uit 

het bestreden besluit blijkt dat de verwerende partij oordeelde dat er zeer gegronde redenen zijn die het 

besluit tot terugwijzing rechtvaardigen en dat de verzoekende partij deze zeer gegronde redenen, die 

reeds meermaals werden aangehaald in onderhavig arrest, niet weerlegt.  

 

2.6.4. De verzoekende partij meent dat om het doel van de bescherming van de openbare orde te 

bereiken de huidige maatregel niet noodzakelijk is en dat minder verregaande maatregelen denkbaar 

zijn, dat zij haar straf uitzit in de gevangenis en dit zou moeten volstaan om haar van recidive te 

weerhouden, dat indien zulks niet het geval is, er een probleem is met het strafsysteem. De persoonlijke 

inschatting van de verzoekende partij dat huidige maatregel niet noodzakelijk is en dat minder 

verregaande maatregelen denkbaar zijn, vermag niet aan te tonen dat het oordeel van de verwerende 

partij dat, gelet op de motieven van het bestreden besluit, een terugwijzing een gepaste maatregel is ter 

bescherming van de openbare en het voorkomen van strafbare feiten foutief of kennelijk onredelijk is. 

Waar zij er op wijst dat de verzoekende partij haar straf uitzit en dit haar zou moeten weerhouden van 

recidive, dat anders er een probleem is met het strafsysteem, gaat zij voorbij aan de motieven van het 

bestreden besluit waarbij gewezen wordt op het feit dat de aanwezigheid van haar familie haar niet 

weerhouden heeft strafbare feiten te plegen en zij sinds haar eerste veroordeling meer tijd in de 

gevangenis heeft doorgebracht dan bij haar gezin, dat zij zich in staat van wettelijke herhaling bevindt 

en dat gelet op de aard en de ernst van de gepleegde feiten, hun bijzonder verontrustend karakter, de 

veroorzaakte verstoring van de openbare orde, het geweld dat zij heeft gebruikt, de getoonde 

minachting voor andermans fysieke en psychische integriteit evenals het bijzonder traumatiserende 

karakter van zulk handelen voor haar slachtoffers die hieruit voortvloeit, zij beschouwd wordt als een 
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actueel en reëel gevaar voor de openbare orde en een ernstige bedreiging voor de openbare orde, 

alsook op het feit dat de verzoekende partij reeds de mogelijkheid had om terug te keren naar het rechte 

pad maar integendeel weloverwogen heeft om haar delinquente activiteiten verder te zetten. Uit 

voorgaande blijkt aldus duidelijk waarom zij beschouwd wordt als een actueel, reëel en ernstig gevaar 

voor de openbare orde. Het feit dat zij haar straf uitzit doet aan voormelde vaststellingen geen afbreuk. 

Bovendien is het de verwerende partij toegestaan op grond van artikel 20 van de vreemdelingenwet 

gevolgen te hechten aan strafrechtelijke veroordelingen. Waar de verzoekende partij nog stelt dat haar 

dwingen terug te keren naar een land dat zij niet kent een dubbele straf uitmaakt, wijst de Raad er op 

dat de bestreden beslissing geen strafsanctie is, maar een administratieve beslissing die volledig los 

staat van de strafvervolging. Het adagium "non bis in idem" belet niet dat maatregelen of sancties van 

verschillende orde worden opgelegd voor dezelfde feiten (RvS 7 december 2006, nr. 165.665).  

 

2.6.5. Betreffende de verwijzing van de verzoekende partij naar de rechtspraak van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens in de zaak Jeunesse t. Nederland, kan de verzoekende partij geenszins 

gevolgd worden waar zij meent dat deze rechtspraak “ten zeerste relevant (is), daar ook hier er sprake 

was van een persoon die reeds jarenlang gevestigd was in een lidstaat (Nederland), heel haar familie 

daar had, kinderen met de Nederlandse nationaliteit had, en zou verwijderd worden op grond van 

openbare orde”. Immers beschouwt het EHRM in voormelde zaak het feit dat de verzoekende partij 

geen crimineel verleden had, het tweede belangrijkste element van de zaak. Het eerste en belangrijkste 

element dat het Hof in voormelde zaak in rekening nam, was het feit dat alle leden van de familie van de 

verzoekende partij met uitzondering van haarzelf de Nederlandse nationaliteit hadden en dat de 

verzoekende partij zelf de Nederlandse nationaliteit had bij geboorte, doch deze vervolgens verloor op 

het ogenblik dat Suriname onafhankelijk werd. Bovendien wijst de Raad er op dat uit het bestreden 

besluit wel degelijk blijkt dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met haar privéleven en haar 

lang verblijf in België, haar hechte banden met België, haar scholing en sociaal leven en haar 

werkervaring, nu zij er op wees dat dat de verzoekende partij op de leeftijd van 13 jaar aangekomen is 

op het grondgebied en momenteel 30 jaar is, dat zij bijzondere banden heeft gesmeed met België door 

er de helft van haar bestaan te hebben geleefd. Ook blijkt dat met de aanwezigheid van de ouders en de 

kinderen in België rekening werd gehouden, nu de verwerende partij wees op het feit dat het grootste 

deel van de familie van de verzoekende partij gemachtigd is tot een verblijf in het Rijk en op de 4 

kinderen van de verzoekende partij die de vluchtelingenstatus hebben wegens hun vader en vergezeld 

door hun moeder de verzoekende partij regelmatig bezoeken in de gevangenis. De Raad herhaalt dat 

uit het bestreden besluit blijkt dat met al deze elementen rekening werd gehouden en dat ook het 

bestaan van een beschermingswaardig gezins- en privéleven in de zin van artikel 8, eerste lid van het 

EVRM door de verwerende partij in het bestreden besluit wordt erkend. Echter meent zij dat dat de 

inmenging in zowel privéleven van de verzoekende partij en haar gezinsleven met haar partner en 5 

kinderen, alsook met haar overige familieleden, gerechtvaardigd wordt door de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten. Door enkel te stellen dat niet afdoende rekening 

werd gehouden met de elementen die de verwerende partij in haar belangenafweging heeft betrokken, 

toont de verzoekende partij geenszins aan dat de door de verwerende partij gemaakte 

belangenafweging – waarbij duidelijk gemotiveerd wordt waarom zij van mening is dat de bescherming 

van de openbare orde primeert op de private belangen, met andere woorden waarom de maatregel tot 

terugwijzing gepast is – foutief of kennelijk onredelijk is.  

 

2.6.6. Evenmin kan de verzoekende partij dienstig voorhouden dat de verwerende partij niet afdoende 

rekening heeft gehouden met het belang van het kind, noch dat in de bestreden beslissing geen enkele 

motivering terug te vinden is over het hoger belang van het kind. Uit de bestreden beslissing blijkt 

duidelijk, het weze herhaald, dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met de minderjarige 

kinderen van de verzoekende partij, met het feit dat zij de vluchtelingenstatus gekregen hebben via hun 

vader, dat hun moeder illegaal in België verblijft en dat zij hun vader, vergezeld van hun moeder, 

regelmatig bezoeken in de gevangenis. De Raad wijst er opnieuw op dat uit het bestreden besluit blijkt 

dat met de aanwezigheid van de kinderen op het Belgische grondgebied rekening wordt gehouden en 

dat het bestaan van een beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8, eerste lid van het 

EVRM door de verwerende partij in het bestreden besluit wordt erkend. Echter meent de verwerende 

partij dat de inmenging in het gezinsleven van de verzoekende partij met haar minderjarige kinderen, 

waarbij aldus de kinderen gescheiden worden van hun vader, in die zin dat zij niet meer in hetzelfde 

land wonen, gerechtvaardigd wordt door de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van 

strafbare feiten. Uit het bestreden besluit blijkt voorts duidelijk waarom het hoger belang van de kinderen 

het terugwijzingsbesluit niet in de weg staat. Er wordt immers gewezen op het feit dat de aanwezigheid 

van de familie van de verzoekende partij haar niet heeft weerhouden strafbare feiten te plegen alsook 

dat zij sinds haar eerste veroordeling meer tijd in de gevangenis heeft doorgebracht dan bij haar gezin. 
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Deze motieven worden door de verzoekende partij niet weerlegd, noch ontkracht. Voorts motiveert de 

verwerende partij ook nog dat de samenleving het recht en de plicht heeft om de kinderen te 

beschermen tegen zij die hun fysieke en psychische integriteit bedreigen. De verzoekende partij toont 

niet aan dat deze motieven foutief of kennelijk onredelijk zijn, noch verduidelijkt zij met welke andere 

hogere belangen van de kinderen, behoudens het in hetzelfde land verblijven van vader en kinderen, de 

verwerende partij rekening had moeten houden en die een andere beoordeling, een andere 

belangenafweging, had kunnen rechtvaardigen. Waar de verzoekende partij nog laat uitschijnen dat 

scheiding van beide ouders, gezien de kwetsbare positie van kinderen, alleen kan als dit in hun belang 

is, wenst de Raad er op te wijzen dat door het uitvoeren van de bestreden beslissing de kinderen 

geenszins gescheiden worden van beide ouders, doch enkel van hun vader. Waar de verzoekende partij 

betoogt dat veel belang gehecht moet worden aan het recht van het kind om door beide ouders 

opgevoed te worden, dat een andere beslissing enkel kan indien deze in het belang van het kind zou 

zijn, dat het gevolg van de bestreden maatregel is dat de kinderen zullen moeten opgroeien zonder hun 

vader en dit niet in hun belang is, wijst de Raad er nogmaals op dat de verwerende partij wel degelijk 

oog had voor het belang van de kinderen doch oordeelde dat de inmenging in haar gezinsleven met 

haar minderjarige kinderen gerechtvaardigd wordt door de bescherming van de openbare orde en het 

voorkomen van strafbare feiten, waarbij er op gewezen wordt dat de aanwezigheid van de familie - en 

aldus ook de minderjarige kinderen - van de verzoekende partij haar niet heeft weerhouden strafbare 

feiten te plegen alsook dat zij sinds haar eerste veroordeling meer tijd in de gevangenis heeft 

doorgebracht dan bij haar gezin. Voorts motiveert de verwerende partij ook nog dat de samenleving het 

recht en de plicht heeft om de kinderen te beschermen tegen zij die hun fysieke en psychische integriteit 

bedreigen.  

 

De verzoekende partij wijst er ook op dat in de rechtspraak in de zaak Ruiz Zambrano van het Hof van 

Justitie wordt gesteld dat kinderen niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de keuzes van hun 

ouders. Daargelaten de vaststelling dat de verzoekende partij niet dienstig kan verwijzen naar 

rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie daar het bestreden besluit genomen is op 

grond van artikel 20 van de vreemdelingenwet en geen uitstaans heeft met Unierecht, stelt de Raad vast 

dat de verzoekende partij niet verduidelijkt op welke wijze het bestreden besluit de kinderen 

verantwoordelijk stelt voor de keuzes van de ouders. Immers wordt in hoofde van de kinderen geen 

beslissing genomen en leidt de bestreden maatregel niet tot de verplichting tot het verlaten van het 

grondgebied voor de kinderen. Enkel ten aanzien van de vader van de 5 kinderen wordt een 

terugwijzingsmaatregel genomen. Betreffende het belang van het kind, waarbij de verzoekende partij er 

aldus lijkt van uit te gaan dat de belangen van de kinderen bestaan uit het kunnen zien van hun vader, 

werd reeds vastgesteld dat uit het bestreden besluit duidelijk blijkt waarom het hoger belang van de 

kinderen het terugwijzingsbesluit niet in de weg staat.  

 

Waar de verzoekende partij betoogt dat de verwerende partij amper rept over haar 5 kinderen, waarvan 

er 4 legaal in België verblijven, kan zij, gelet op voorgaande vaststellingen aldus niet gevolgd worden. 

Ook waar zij stelt dat over haar jongste dochtertje niets in de bestreden beslissing staat, kan zij niet 

worden gevolgd. Immers wijst de verwerende partij in het bestreden beslissing op het gehoor van 12 

december 2016 waarbij de verzoekende partij verklaarde dat haar vriendin zwanger was van haar vijfde 

kind. Daarnaast wijst de Raad er nogmaals op dat uit het bestreden besluit blijkt dat de verwerende 

partij erkent dat de verzoekende partij een beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8, 

eerste lid van het EVRM heeft op het Belgische grondgebied. Het louter feit dat enkel melding wordt 

gemaakt van de familie, de vriendin en 4 kinderen, maakt derhalve niet dat de erkenning van het 

gezinsleven niet afdoende is. De verzoekende partij maakt immers niet aannemelijk hoe de vermelding 

van haar jongste dochter, haar vijfde kind, een ruimere of andere soort van erkenning van het bestaan 

van het gezinsleven op het Belgische grondgebied zou inhouden.  

 

Waar de verzoekende partij betreffende de belangen van de kinderen ook verwijst naar de artikelen 3, 6, 

7, 9,  18 en 27 van het Kinderrechtenverdrag moet worden benadrukt dat volgens vaste rechtspraak van 

de Raad van State de bepalingen van het Kinderrechtenverdrag, wat de geest, de inhoud en de 

bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat verdere 

reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. Deze verdragsbepalingen 

zijn geen duidelijke en juridisch volledige bepalingen die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of 

een strikt omschreven plicht om op een welbepaalde wijze te handelen opleggen. Aan deze bepalingen 

moet derhalve een directe werking worden ontzegd (cf. RvS 28 juni 2001, nr. 97 206; RvS 30 maart 

2005, nr. 142.729; RvS 9 mei 2012, nr. 8455 (c)). In deze zin kan verzoekende partij de rechtstreekse 

schending van de artikelen 3, 6, 7, 9, 18 en 27 van het Kinderrechtenverdrag niet dienstig inroepen.  
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Betreffende de aangevoerde schending van artikel 22bis van de Grondwet, wijst de Raad er op dat 

voormelde bepaling luidt als volgt:  

 

“Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.  

Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening 

wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen.  

Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen.  

Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat.  

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen deze rechten van het kind.”  

 

De Grondwetswijziging van 22 december 2008 (BS 29 december 2008) breidde het artikel 22bis van de 

Grondwet uit met enkele nieuwe bepalingen. Deze grondwetswijziging had tot doel om de 

grondbeginselen van het Kinderrechtenverdrag op te nemen in de Grondwet, daar “(v)olgens een 

meerderheid in rechtsleer en rechtspraak dit verdrag immers niet rechtstreeks toepasbaar (was) in onze 

Belgische rechtsorde” (Voorstel tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet, Parl.St. Kamer 2007-

08, nr. 175/001, 4).  

 

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat er voor werd gekozen om de op te nemen rechten “geen 

louter symbolische waarde te geven, zonder ze daarom rechtstreekse werking toe te kennen. De 

voorgestelde grondwetswijziging is daarom geënt op de in artikel 23 van de Grondwet gehanteerde 

formule. De wetgever moet deze rechten invullen” (Verslag namens de Commissie voor de Institutionele 

Aangelegenheden betreffende de herziening van artikel 22bis van de Grondwet, teneinde een lid toe te 

voegen betreffende de bescherming van aanvullende rechten van het kind, Parl.St. Senaat, nr. 3-265/3, 

5). De werkgroep belast met het onderzoek van titel II van de Grondwet, opgericht door de 

Senaatscommissie voor Institutionele Aangelegenheden, kwam in zijn verslag eveneens tot de 

conclusie dat waar artikel 22bis van de Grondwet zou worden herzien teneinde een lid toe te voegen 

betreffende de bescherming van aanvullende rechten van het kind “de ontworpen bepalingen niet 

rechtstreeks van toepassing zouden zijn” (Verslag betreffende de herziening van artikel 22bis van de 

Grondwet teneinde een lid toe te voegen betreffende de bescherming van aanvullende rechten van het 

kind, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 1501/001). In een nota aan de werkgroep belast met het onderzoek 

van Titel II van de Grondwet, opgericht in de Kamercommissie voor de Herziening van de Grondwet en 

de Hervorming van de instellingen, stelden professoren J. VELAERS en S. VAN DROOGHENBROECK 

verder dat de voorgestelde grondwetswijziging “a priori geen significante wijzigingen in(houdt) op het 

stuk van het juridisch erfgoed van rechten en vrijheden die thans gelden voor de kinderen die onder de 

jurisdictie van België vallen. […] De parlementaire voorbereiding van die grondwetstekst geeft vrij 

duidelijk aan dat volgens de auteurs de tekst en de nieuwe rechten die hij voor de kinderen bekrachtigt, 

in principe geen rechtstreekse werking zullen hebben. De formulering van de tekst (vaag en niet scherp 

gedefinieerd karakter van sommige van de nieuwe verankerde rechten / verwijzing naar een 

tenuitvoerlegging door de bevoegde wetgevers) noopt op het eerste gezicht tot dergelijke conclusie. […] 

Het zal geen enkele juridische meerwaarde creëren die niet zonder de aanneming ervan zou kunnen 

bestaan.” (Nota in verband met het ontwerp tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet 

betreffende de rechten van het kind, Parl.St. Kamer 2007-08, nr. 175/005, 29-33).  

 

De Raad dient er dan ook op te wijzen dat de bepalingen van artikel 22bis van de Grondwet op zichzelf 

niet volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of 

vervollediging noodzakelijk is. Deze bepalingen zijn immers geen duidelijke en juridisch volledige 

bepalingen die het bestuur of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven plicht om op een 

welbepaalde wijze te handelen, oplegt. Aan deze bepalingen moet derhalve een directe werking worden 

ontzegd. De verzoekende partij kan de rechtstreekse schending van deze bepalingen daarom niet 

dienstig inroepen.  

 

2.6.7. Uit hetgeen voorafgaat blijkt geenszins dat de belangenafweging in het bestreden besluit 

eenzijdig is, zodat de verwijzing van de verzoekende partij hieromtrent naar rechtspraak van de Raad, 

niet dienstig is.  

 

2.6.8. Waar de verzoekende partij stelt dat zij de Kosovaarse nationaliteit zou hebben doch dat dit niet 

geheel duidelijk is, dat het dan ook onduidelijk is naar welk land zij zou moeten terugkeren en of zij daar 

verblijfsrecht zal hebben, wijst de Raad er op dat uit het bestreden besluit duidelijk blijkt dat de 

verzoekende partij onderdaan is van Servië. Voorts blijkt uit de stukken van het administratief dossier 

dat het ‘Ministry of Interior’ van Belgrado de verwerende partij inlichtte dat, met betrekking tot de 

verzoekende partij, er een verplichting bestaat om de verzoekende partij terug toe te laten in 
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overeenstemming met artikel 2 van de Overeenkomst met de Europese Unie en dat zij terug kan 

toegelaten worden tot de Servische republiek. In het schrijven wordt er op gewezen dat een 

reisdocument zal opgemaakt worden voor dat doel.  

Gelet op voorgaande kan de verzoekende partij niet dienstig voorhouden dat er geen enkel ander land 

is dan Kosovo waar zij zich kan vestigen gelet op het feit dat Roma overal in de Balkan veracht, 

verguisd en gediscrimineerd worden en dat zij geen verblijfsrecht zal krijgen in een ander land dan 

Kosovo. 

 

Waar de verzoekende partij verder voorhoudt dat rekening dient gehouden te worden met de leefsituatie 

van Roma in Kosovo, wijst de Raad er aldus op dat in het bestreden besluit werd vastgesteld dat de 

verzoekende partij onderdaan is van Servië en dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat 

het ‘Ministry of Interior’ van Belgrado de verwerende partij inlichtte dat, met betrekking tot de 

verzoekende partij, er een verplichting bestaat om de verzoekende partij terug toe te laten in 

overeenstemming met artikel 2 van de Overeenkomst met de Europese Unie en dat zij terug kan 

toegelaten worden tot de Servische republiek. In het schrijven wordt er op gewezen dat een 

reisdocument zal opgemaakt worden voor dat doel. De verzoekende partij toont dan ook geenszins aan 

dat zij verplicht is terug te keren naar Kosovo. De uiteenzetting van de verzoekende partij betreffende de 

leefsituatie van Roma in Kosovo is aldus niet dienstig. Bovendien, en waar de verzoekende partij 

betoogt dat Roma overal in de Balkan worden veracht, verguisd en gediscrimineerd, blijkt uit het 

bestreden besluit dat wel degelijk rekening werd gehouden met de leefsituatie van Roma in Kosovo en 

Servië. Immers wordt in het bestreden besluit gemotiveerd dat de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen in het kader van de beslissing van 4 juli 2016 tot intrekking van het 

vluchtelingenstatus van de verzoekende partij, een advies uitbracht volgens hetwelk een 

verwijderingsmaatregel verenigbaar is met de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet en dat de 

verzoekende partij bijgevolg mag teruggeleid worden naar Kosovo en/of Servië. Uit voormelde 

beslissing van 4 juli 2016, die zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen betreffende de leefsituatie van Roma in Kosovo en 

Servië oordeelde wat volgt: 

 

“Voor wat betreft Kosovo in het bijzonder dient verder gewezen te worden op de informatie van het 

Commissariaat-generaal waaruit blijkt dat de veiligheidssituatie voor RAE (Roma, Ashkali en 

Egyptenaren) in Kosovo sinds het einde van het gewapend conflict in 1999 aanzienlijk gewijzigd is. Uit 

een doorgedreven en continue opvolging van de situatie ter plaatse is gebleken dat de algemene 

veiligheidssituatie en de bewegingsvrijheid van RAE in Kosovo wel degelijk objectief verbeterd zijn. De 

veiligheidssituatie wordt over het algemeen als stabiel en kalm omschreven. In diverse regio’s van 

Kosovo werden reeds geruime tijd geen belangrijke etnisch geïnspireerde incidenten meer gemeld of 

deden zich al lang geen veiligheidsincidenten voor waarbij de RAE-gemeenschap betrokken was. De 

drie groepen beschikken zo goed als overal over volledige bewegingsvrijheid. In meerdere gemeenten 

kunnen de RAE vrij bewegen binnen hun eigen gemeente en zelfs daarbuiten, en reizen ze regelmatig 

naar andere gebieden van Kosovo. Het loutere feit dat er soms incidenten gebeuren tussen twee 

gemeenschappen betekent niet dat deze an sich etnisch geïnspireerd of etnisch gericht zijn of dat de 

nodige beschermingsactoren en -middelen niet beschikbaar zouden zijn. Uit het voorgaande wordt 

duidelijk dat er niet meer gesproken kan worden van veralgemeend interetnisch geweld tegenover de 

RAEgemeenschap in Kosovo. Het eventueel bestaan van een subjectief onveiligheidsgevoel bij leden 

van de drie gemeenschappen wordt geenszins afdoende ondersteund door objectieve interetnische 

veiligheidsincidenten. 

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat uit de informatie van het Commissariaat-generaal tevens blijkt 

dat de bescherming die door de in Kosovo aanwezige lokale en internationale autoriteiten, in het 

bijzonder de KP (Kosovo Police) en KFOR (Kosovo Force), geboden wordt aan de minderheden als 

toereikend wordt beoordeeld. Ook Roma, Ashkali en Egyptenaren kunnen in geval van moeilijkheden 

zonder problemen en in vertrouwen klacht neerleggen bij de politie. Voor alle etnische groepen, met 

inbegrip van de RAE, worden de wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging en bestraffing van 

daden van vervolging gegarandeerd. Klachten worden zonder onderscheid naar etnie en los van enige 

inmenging behandeld. Uit de informatie blijkt dat, wanneer de Kosovaarse politie (KP) van misdrijven op 

de hoogte wordt gebracht, ze actueel op afdoende wijze actie onderneemt. Niettegenstaande de politie 

moeite heeft met het bestrijden van complexe misdaden, wat volgens de Europese Commissie te wijten 

is aan een zwakke informatiegestuurde politiezorg, oordeelt de Europese Commissie dat de 

onderzoekscapaciteit van de politie over het algemeen goed is. Eveneens besteedt de “OSCE 

(Organization for Security and Co-operation in Europe) Mission in Kosovo” speciale aandacht aan het 

creëren van een veiliger leefomgeving in Kosovo. De OSCE ziet ook toe op de effectieve naleving door 

de KP van de internationale normen inzake mensenrechten en adviseert de KP over hoe zij haar 
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werkzaamheden kan verbeteren. Verder hebben etnische minderheden net als elke burger in Kosovo 

toegang tot rechtbanken en advocaten en, in gevallen die door de wet zijn voorgeschreven, wordt 

rechtshulp automatisch toegekend. Tot slot dient gewezen te worden op de mogelijkheden die elke 

burger in Kosovo heeft om klacht in te dienen in geval van een ongeoorloofd politieoptreden. Dit kan bij 

de Kosovaarse politie, het politie-inspectoraat van Kosovo, de ombudsman en de OSCE. Dergelijke 

klachten hebben reeds geleid tot arrestaties, schorsingen en overplaatsingen. Gelet op voorgaande 

meen ik dat er gesteld kan worden dat in geval van eventuele (veiligheids)problemen de in Kosovo 

opererende autoriteiten aan alle Kosovaarse onderdanen ongeacht hun etnische origine voldoende 

bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de Belgische 

Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980. 

Er dient ook gewezen te worden op de informatie van het Commissariaat-generaal die aantoont dat heel 

wat RAE in Kosovo zich in een moeilijke socio-economische situatie bevinden en op meerdere vlakken 

discriminatie kunnen ondervinden. Deze situatie is evenwel het gevolg van een samenloop van diverse 

factoren en kan niet herleid worden tot één enkel gegeven of de loutere etnische origine (bv. ook de 

algemene economische malaise in Kosovo, culturele tradities waardoor meisjes niet naar school worden 

gestuurd of op jonge leeftijd van school gehaald worden,… spelen evenzeer een rol).  

Mogelijke gevallen van discriminatie binnen de Kosovaarse context kunnen in het algemeen niet 

beschouwd kunnen worden als een vervolging in de zin van de Conventie van Genève. Om te oordelen 

of discriminatoire maatregelen op zich een vervolging in de zin van de Conventie betekenen, dienen 

immers alle omstandigheden in overweging dienen te worden genomen. Het ontzeggen van bepaalde 

rechten en een discriminerende bejegening houden op zich geen vervolging in vluchtelingenrechtelijke 

zin in. Om tot de erkenning van de status van vluchteling te leiden moeten het ontzeggen van rechten 

en de discriminatie van die aard zijn dat zij aanleiding geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan 

worden met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat de gevreesde problemen 

dermate systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor 

het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt. Eventuele problemen van discriminatie in Kosovo 

hebben echter niet die aard, intensiteit en draagwijdte om als vervolging te worden beschouwd, tenzij 

eventueel in bijzondere, zeer uitzonderlijke omstandigheden, waarvan kan aangenomen worden dat er 

over bericht wordt en/of dat deze gedocumenteerd kunnen worden. Bovendien kan geenszins zonder 

meer afgeleid worden dat de Kosovaarse autoriteiten niet bij machte of onwillig zijn om in deze 

problematiek op te treden en bescherming te bieden. Om dezelfde redenen is er ook geen sprake van 

een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2 van de 

Vreemdelingenwet.” 

 

En: 

 

“Voor wat betreft Servië kan gewezen worden op informatie waaruit blijkt dat er in Servië geen 

systematische op Roma betrekking hebbende mensenrechtenschendingen gepleegd door de Servische 

autoriteiten plaatsvinden. De Servische autoriteiten en de Servische politie garanderen voor alle 

etnische groepen, met inbegrip van de Roma, wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging en 

bestraffing van daden van vervolging. Uit dezelfde informatie blijkt dat er weliswaar binnen de Servische 

politie nog steeds een aantal (belangrijke) hervormingen noodzakelijk blijven, maar dat de Servische 

politie beter functioneert. Hierdoor benadert ze meer de internationale maatstaven. Dat de politie beter 

functioneert, is onder meer het gevolg van de implementatie van de politiewet van 2005, die grote 

organisatorische veranderingen van de politiediensten met zich meebracht. De Servische overheid 

wordt ook bijgestaan door de “OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) Mission to 

Serbia”. Onder impuls van de OSCE wordt een verhoogde aandacht besteed aan de trainingen van de 

politieofficieren, de strijd tegen de georganiseerde misdaad, de zogenaamde community policing, de 

public relations en communicatie. Door het geheel van deze vermelde maatregelen kon de Servische 

politie betere resultaten voorleggen. Indien men evenwel meent onrechtmatig behandeld te zijn/worden 

door de Servische politie en meent dat rechten geschonden zijn/worden, bestaan in Servië meerdere 

mechanismen - die ook toegankelijk zijn voor Roma - om politioneel wangedrag van politieagenten – dat 

niet zonder meer wordt gedoogd – aan te klagen bij hogere autoriteiten. De Servische overheid 

onderneemt immers stappen om geweld en discriminatie tegen minderheden te voorkomen. Dit blijkt 

onder andere uit de oprichting van een intern controleorgaan binnen de politiediensten, dat klachten 

behandelt die met het optreden van de politie te maken hebben. Gelet op voorgaande meen ik dat er 

gesteld kan worden dat in geval van eventuele (veiligheids)problemen de in Servië opererende 

autoriteiten aan alle Servische onderdanen ongeacht hun etnische origine voldoende bescherming 

bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 

december 1980. 
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In dit verband dient gewezen te worden op de actuele situatie van de Roma in Servië. Roma in Servië 

hebben inderdaad vaak te kampen hebben met problemen en achterstelling op het vlak van onder meer 

onderwijs, gezondheidszorg, arbeid en huisvesting, wat zich onder meer uit in slechte 

levensomstandigheden en armoede. Deze situatie is evenwel het gevolg van een samenloop van 

diverse factoren en kan niet herleid worden tot één enkel gegeven of de loutere etnische origine en 

vooroordelen die bestaan t.a.v. de Roma (bv. ook de algemene economische malaise in Servië, 

culturele tradities waardoor Roma-kinderen al vroeg van school worden gehaald, … spelen evenzeer 

een rol). Uit de informatie van het Commissariaat-generaal blijkt dat de Servische overheid zich niet 

inlaat met een actief repressiebeleid ten aanzien van minderheden, waaronder Roma, en dat haar 

beleid gericht is op de integratie van minderheden en niet op discriminatie of vervolging. Algemeen 

genomen is in Servië het kader voor de bescherming van de rechten van minderheden aanwezig en 

worden de rechten van de minderheden ook gerespecteerd. De Servische overheid beperkt zich niet tot 

het louter tot stand brengen van de nodige (anti-discriminatie)wetgeving, maar formuleert tevens 

concrete plannen ter verbetering van de moeilijke sociaal-economische positie en discriminatie inzake 

gezondheidszorg, onderwijs, tewerkstelling,.... van de Roma. 

Er kan hieruit geconcludeerd worden dat mogelijke gevallen van discriminatie binnen de Servische 

context in het algemeen niet beschouwd kunnen worden als een vervolging in de zin van de Conventie 

van Genève. Om te oordelen of discriminatoire maatregelen op zich een vervolging in de zin van de 

Conventie betekenen, dienen immers alle omstandigheden in overweging dienen te worden genomen. 

Het ontzeggen van bepaalde rechten en een discriminerende bejegening houden op zich geen 

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin in. Om tot de erkenning van de status van vluchteling te leiden 

moeten het ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard zijn dat zij aanleiding geven tot een 

toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in 

dat de gevreesde problemen dermate systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten 

worden aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt. Eventuele problemen 

van discriminatie in Servië hebben echter niet die aard, intensiteit en draagwijdte om als vervolging te 

worden beschouwd, tenzij eventueel in bijzondere, zeer uitzonderlijke omstandigheden, waarvan kan 

aangenomen worden dat er over bericht wordt en/of dat deze bijgevolg gedocumenteerd kunnen 

worden. Bovendien kan geenszins zonder meer afgeleid worden dat de Servische autoriteiten niet bij 

machte of onwillig zijn om in deze problematiek op te treden en bescherming te bieden. Om dezelfde 

redenen is er ook geen sprake van een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 

48/4, §2 van de Vreemdelingenwet.” 

 

De verzoekende partij meent dat zij, een Roma zonder huis, terecht zou komen in een 

vluchtelingenkamp van Mitrovica, die sinds de oorlog nog bestaan. Betreffende de door de verzoekende 

partij gebruikte informatie van wikipedia, namelijk dat in Mitrovica nog 500 tot 700 Roma leven in 

vluchtelingenkampen, die oorspronkelijk werden opgericht door de VN en dit op mijnen waar zware 

metalen werden ontgonnen, dat de mensen die er wonen vaak aan zware loodvergiftiging lijden, dat de 

hervestiging naar andere huisvesting onder meer wordt vertraagd doordat EU-landen 

Romavluchtelingen gedwongen blijven terugsturen naar Kosovo, die deze niet kan huisvesten en dat de 

werkloosheid onder de Roma zeer hoog is, kan de Raad enkel vaststellen dat niet altijd duidelijk is van 

welke bronnen deze informatie nog afkomstig is. Bovendien dateren de bronnen die wel kenbaar 

gemaakt worden op de website van wikipedia van het jaar 2010 en de jaren ervoor. Uit de informatie 

waarnaar de verzoekende partij verwijst blijkt dat er engagement is om tegen 2010 de 

vluchtelingenkampen te sluiten en de Roma te hervestigen. De verzoekende partij toont geenszins aan 

dat zij het risico loopt om terecht te komen in een vluchtelingenkamp in Mitrovica waar er kans is op 

ernstige loodvergiftiging, noch dat zij heden geen werk zou kunnen vinden. Met de verwijzing naar deze 

informatie werpt de verzoekende partij aldus geen ander licht op de beoordeling van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat bij een terugkeer naar Kosovo, “geen sprake van 

een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2 van de 

Vreemdelingenwet”. 

 

De verzoekende partij citeert uit meer recente artikels en rapporten, waaruit socio-economische 

problemen blijken voor Roma in Kosovo. De Raad wijst er op dat uit de beslissing van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen blijkt dat de commissaris-generaal uitdrukkelijk erkent 

dat Roma in Kosovo zich in een moeilijke socio-economische situatie bevinden en op meerdere vlakken 

discriminatie kunnen ondervinden, doch dat deze situatie het gevolg is van een samenloop van diverse 

factoren en niet herleid kan worden tot één enkel gegeven of de loutere etnische origine. Zo spelen 

blijkens de commissaris-generaal de algemene economische malaise in Kosovo en culturele tradities 

waardoor meisjes niet naar school worden gestuurd of op jonge leeftijd van school gehaald worden, 

evenzeer een rol. De discriminatoire maatregelen vormen volgens de commissaris-generaal geen 
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ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2 van de vreemdelingenwet, daar bovendien uit de door haar 

gekende informatie niet kan afgeleid worden dat Kosovaarse autoriteiten niet bij machte zijn of onwillig 

zijn om in deze problematiek op te treden en bescherming te bieden.  

 

Met het louter verwijzen naar en citeren uit recente informatie weerlegt de verzoekende partij het 

oordeel van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, weergegeven in het 

advies bij de beslissing tot intrekking van de vluchtelingenstatus van 4 juli 2016, niet. De verzoekende 

partij blijft voorts in gebreke deze algemene informatie te betrekken op haar persoonlijke situatie.  

 

2.6.9. Uit niets blijkt dat de door de verwerende partij gemaakte belangenafweging foutief of kennelijk 

onredelijk of in strijd is met artikel 8 van het EVRM, zodat niet blijkt dat de inmenging die de bestreden 

maatregel vormt in het gezins- en privéleven van de verzoekende partij niet gerechtvaardigd/evenredig 

is.  

 

2.6.10. Geheel ten overvloede merkt de Raad dan ook op dat de verwerende partij in het bestreden 

besluit eveneens terecht opmerkt dat de verzoekende partij niet kan bewijzen dat het eerbied voor haar 

gezinsleven niet kan worden behouden op een plaats buiten België. Uit de uiteenzetting van de 

verzoekende partij blijkt niet dat een verderzetting van het gezinsleven in Servië onmogelijk of bijzonder 

moeilijk zou zijn indien de gezinsleden dit wensen. Minstens kunnen de familieleden van de 

verzoekende partij op regelmatige tijdstippen de verzoekende partij opzoeken in Servië. Uit artikel 8 van 

het EVRM kan geen algemene verplichting afgeleid worden voor een staat om de keuze van de 

gemeenschappelijke verblijfplaats van vreemdelingen te eerbiedigen of om gezinsvorming op het 

grondgebied toe te laten (EHRM 19 februari 1996 nr. 23218/94, GUL/Zwitserland). 

 

Waar de verzoekende partij er op wijst dat haar kinderen erkend zijn als politieke vluchtelingen en hun 

status verliezen als zij hun vader zullen bezoeken, dat het onmogelijk is om een familieleven in Kosovo 

uit te bouwen, alsook dat haar vriendin en de moeder van hun 5 kinderen de Bosnische nationaliteit 

heeft en niet zomaar naar Kosovo kan reizen, beperkt zij zich tot loutere beweringen. Immers staat het 

niet vast dat de kinderen van de verzoekende partij hun status zouden verliezen als ze hun vader 

bezoeken, noch dat, als zij hun status zouden verliezen, dit om reden zou zijn dat ze hun vader 

bezoeken. Ook blijkt niet waarom de vriendin van de verzoekende partij niet naar Kosovo zou kunnen 

reizen. Met het enkel er op wijzen dat zij de Bosnische nationaliteit heeft, toont de verzoekende partij 

niet aan dat het reizen naar of het kort of langdurig verblijven voor haar vriendin in Kosovo niet mogelijk 

zou zijn vermits het nemen van de nodige stappen. De onmogelijkheid om een familieleven uit te 

bouwen in Kosovo wordt niet aangetoond. Bovendien merkt de Raad op dat het bestreden besluit er op 

wijst dat de verzoekende partij een onderdaan is van Servië en uit de stukken van het administratief 

dossier blijkt dat het ‘Ministry of Interior’ van Belgrado de verwerende partij inlichtte dat, met betrekking 

tot de verzoekende partij, er een verplichting bestaat om de verzoekende partij terug toe te laten in 

overeenstemming met artikel 2 van de Overeenkomst met de Europese Unie en dat zij terug kan 

toegelaten worden tot de Servische republiek. In het schrijven wordt er op gewezen dat een 

reisdocument zal opgemaakt worden voor dat doel. De verzoekende partij toont dan ook geenszins aan 

dat zij verplicht is terug te keren naar Kosovo. 

 

Waar de verzoekende partij wijst op de situatie voor Roma in Kosovo en aldus meent dat er 

onoverkomelijke hinderpalen zijn om het familieleven in een ander land uit te oefenen, wijst de Raad er 

vooreerst op dat in het bestreden besluit werd vastgesteld dat de verzoekende partij onderdaan is van 

Servië en dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat het ‘Ministry of Interior’ van Belgrado 

de verwerende partij inlichtte dat, met betrekking tot de verzoekende partij, er een verplichting bestaat 

om de verzoekende partij terug toe te laten in overeenstemming met artikel 2 van de Overeenkomst met 

de Europese Unie en dat zij terug kan toegelaten worden tot de Servische republiek. In het schrijven 

wordt er op gewezen dat een reisdocument zal opgemaakt worden voor dat doel. De verzoekende partij 

toont dan ook geenszins aan dat zij verplicht is terug te keren naar Kosovo. De uiteenzetting van de 

verzoekende partij betreffende de leefsituatie van Roma in Kosovo en haar betoog dat het misdadig zou 

zijn om haar 5 kinderen over te brengen naar een plaats waar zij blootgesteld zullen worden aan 

loodvergiftiging, discriminatie en totale uitzichtloosheid in de toekomst, dat het onmogelijk is om een 

familieleven uit te oefenen in Kosovo, is aldus niet dienstig. Bovendien blijkt uit het bestreden besluit dat 

wel degelijk rekening werd gehouden met de leefsituatie van Roma in Kosovo en Servië. Immers wordt 

in het bestreden besluit gemotiveerd dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen in het kader van de beslissing van 4 juli 2016 tot intrekking van de vluchtelingenstatus van de 

verzoekende partij, een advies uitbracht volgens hetwelk een verwijderingsmaatregel verenigbaar is met 

de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet en dat de verzoekende partij bijgevolg mag 
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teruggeleid worden naar Kosovo en/of Servië. Gelet op voorgaande vaststellingen kan de verzoekende 

partij dan ook niet dienstig stellen dat indien de kinderen mee zouden gaan naar Kosovo zij in 

onmenselijke omstandigheden zouden moeten opgroeien.  

 

Voorts kan de verzoekende partij, gelet op het feit dat in het bestreden besluit werd vastgesteld dat de 

verzoekende partij onderdaan is van Servië en dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat 

het ‘Ministry of Interior’ van Belgrado de verwerende partij inlichtte dat, met betrekking tot de 

verzoekende partij, er een verplichting bestaat om de verzoekende partij terug toe te laten in 

overeenstemming met artikel 2 van de Overeenkomst met de Europese Unie en dat zij terug kan 

toegelaten worden tot de Servische republiek, niet dienstig betogen dat er geen rekening werd 

gehouden met de moeilijkheden die haar kinderen gaan tegenkomen in Kosovo en niet dienstig 

verwijzen naar een rapport van Unicef “Silent Harm” over de psychologische problemen van Roma 

kinderen, die vanuit Duitsland teruggestuurd worden naar Kosovo. Bovendien wijst de Raad er op dat er 

ten aanzien van de kinderen van de verzoekende partij geen verplichting bestaat om het Belgische 

grondgebied te verlaten en om de verzoekende partij te vergezellen naar Servië. Uit de stukken van het 

administratief dossier, uit het bestreden besluit en uit het verzoekschrift blijkt dat 4 van de 5 minderjarige 

kinderen legaal in België verblijven alsook dat hun moeder in België verblijft. In het bestreden besluit 

wordt terecht geoordeeld, zoals blijkt uit onderhavig arrest, dat de inmenging in het gezinsleven van de 

verzoekende partij gerechtvaardigd is ter bescherming van de openbare orde en het voorkomen van 

strafbare feiten. Het bestreden besluit staat er voorts niet aan in de weg dat de partner van de 

verzoekende partij zich samen met hun 5 kinderen naar Servië begeeft om aldaar de verzoekende partij, 

hun vader, te bezoeken en – samen met het gebruik van moderne communicatiemiddelen – het contact 

met de verzoekende partij te onderhouden, minstens toont de verzoekende partij dit niet aan.  

 

Betreffende de verwijzing van de verzoekende partij naar het arrest Berrehab van het EHRM waarin, 

volgens de verzoekende partij, geoordeeld wordt dat de uitwijzing van een uit de echt gescheiden 

vreemdeling ertoe leidde dat hij geen regelmatig contact kon onderhouden met zijn Nederlands kind 

omdat niet verwacht kan worden dat een ex-partner zich organiseert om het contact tussen de ex-

partner en kind in een ander land te organiseren, wijst de Raad er op dat niet blijkt, en de verzoekende 

partij ook niet aangeeft, dat de moeder van haar 5 minderjarige kinderen haar ex-partner is. Integendeel 

de verzoekende partij wijst er op dat zij een relatie heeft met de moeder van haar 5 minderjarige 

kinderen. De verzoekende partij toont dan ook geenszins de relevantie aan van het door haar vermelde 

arrest van het EHRM, noch toont zij aan dat er geen regelmatig contact kan onderhouden worden.  

 

2.6.11. Waar de verzoekende partij nog betoogt dat de verwerende partij er zich vanaf maakt met een 

standaardredenering die niet klopt, dat mevrouw Vercammen niet naar Marokko zal willen gaan en haar 

ouders niet zullen leren omgaan met het internet, dat het resultaat is dat er geen familieleven meer zal 

zijn, dat de theorie van de moderne communicatiemiddelen niet op elke situatie toepasbaar is en deze 

mogelijkheid in casu niet realistisch is, kan de Raad enkel maar vaststellen dat in het bestreden besluit, 

noch in het administratief dossier sprake is van een mevrouw Vercammen of van een terugwijzing naar 

Marokko. Voorts blijkt uit het bestreden besluit ook geen ‘standaardredenering’ betreffende het omgaan 

met internet of het gebruik van moderne communicatiemiddelen, zodat voormeld betoog van de 

verzoekende partij dan ook niet dienstig is.  

 

2.6.12. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat de bevoegde 

staatssecretaris bij de beoordeling van artikel 8 van het EVRM en het maken van een 

belangenafweging, op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot het 

bestreden besluit is gekomen.  

 

De schending van de materiële motiveringsplicht, van artikel 8 van het EVRM en het 

evenredigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. 

 

2.7. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

2.8. Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de uitoefening 

van haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het redelijkheidsbeginsel 

kan slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel 
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geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur 

ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad 

niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer 

het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de 

motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). In de bestreden 

beslissing worden de motieven opgesomd op grond waarvan de bevoegde staatssecretaris besloten 

heeft tot een terugwijzing van de verzoekende partij. De bevoegde staatssecretaris heeft enkel gebruik 

gemaakt van de hem bij wet toegekende bevoegdheden en is hierbij, gelet op wat voorafgaat, niet op 

een kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit gekomen. Bijgevolg kan niet worden volgehouden dat de 

bevoegde staatssecretaris bij het nemen van de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel heeft 

geschonden. 

 

2.9. Met betrekking tot de opgeworpen schending van artikel 43 van de vreemdelingenwet, wijst de 

Raad erop dat de bestreden beslissing genomen werd in toepassing van artikel 20 van de 

vreemdelingenwet, zoals duidelijk vermeld wordt in het eerste lid van de bestreden beslissing. De 

verzoekende partij is geen burger van de Unie, noch is hij een familielid van een burger van de Unie 

zoals bedoeld in artikel 40bis, §2 van de vreemdelingenwet. Zij kan zich derhalve niet beroepen op de 

schending van artikel 43 van de vreemdelingenwet.  

 

2.10. Betreffende de aangevoerde schending van artikel 41, §2 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie en van het recht om gehoord te worden, wijst de Raad er vooreerst op dat een 

uiteenzetting van de wijze waarop het bestreden besluit deze bepalingen zou schenden volledig 

ontbreekt, zodat een schending niet wordt aangetoond. Ten overvloede wenst de Raad er op te wijzen 

dat uit het bestreden besluit duidelijk blijkt dat de verzoekende partij werd gehoord op 12 december 

2016. Dit motief, dat steunt vindt in het administratief dossier, wordt door de verzoekende partij niet 

betwist.  

 

2.11. De Raad merkt tenslotte op dat aangaande de opgeworpen schending van artikel 13 van het 

EVRM, dit artikel, gelet op de inhoud en het doel van de rechtsregel, niet dienstig kan worden 

opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde Verdrag aan te duiden waarvan de schending een 

effectief rechtsmiddel vereist. De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 8 van het 

EVRM, maar uit het voorgaande blijkt dat de schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk 

werd gemaakt.  

 

2.12. De middelen zijn, in de mate ze ontvankelijk zijn, ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig oktober tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN N. VERMANDER 

 


