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 nr. 207 953 van 21 augustus 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. BAELE 

de Recollettenlei 41 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 4 december 2017 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging  van 26 oktober 2017 tot beëindiging van het verblijf. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 26 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 mei 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. BAELE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker komt op 4 mei 1994 met zijn moeder naar België om zijn vader te vervoegen. Op 10 mei 

1994 wordt verzoeker ingeschreven in het vreemdelingenregister en op 8 oktober 2001 wordt hij in bezit 

gesteld van een identiteitskaart, die op 21 augustus 2008 wordt omgezet naar een B-kaart. Verzoeker 

begaat vanaf 2012 verschillende inbreuken op de openbare orde en liep diverse strafrechtelijke 

veroordelingen op (zie infra). Op 26 oktober 2017 wordt beslist om het verblijf van verzoeker te 

beëindigen op grond van artikel 22, § 1, 3° van de Vreemdelingenwet. Dit is de bestreden beslissing: 

 

“BESLISSING TOT BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF 

naam : (…) 
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Alias: T.I., geboren op (…)1994. Krachtens artikel 22, § 1, 3° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen, wordt een einde gemaakt aan uw verblijf, om de volgende redenen:  

 

U kwam samen met uw moeder naar België op 04.05.1994 om uw vader te vervoegen die al in België 

verbleef vanaf 09.05.1974. Hij was weduwnaar sinds 09.09.1990 en had 7 kinderen met de overleden 

B.T. 

 

U werd op 10.05.1994 ingeschreven in het Vreemdelingenregister en u werd op 08.10.2001 in het bezit 

gesteld van een identiteitskaart (kind), deze werd op 21.08.2008 omgezet naar een B-Kaart daar u de 

leeftijd van 12 jaar had bereikt. Op 04.04.2012 werd u door de Jeugdrechtbank voorlopig geplaatst In 

een Centrum te Everberg voor misdrijven begaan door een minderjarige. Op 04.06.2012 werd de 

maatregel gewijzigd en u werd geplaatst in een inrichting betreffende de jeugdbescherming 'De Markt’ te 

Mol.  

 

U werd op 18.09.2012 door de Jeugdrechtbank van Antwerpen ondertoezichtstelling geplaatst uit 

hoofde van diefstal met geweld of bedreiging, opzettelijke slagen en verwondingen en diefstal. 

 

Uit een stempel in uw paspoort blijkt dat u op 24.07.2013 aankwam in Marokko. U deed aangifte van het 

verlies van uw verblijfskaart bij de politie te Nador. Op 30.09.2013 diende u een aanvraag in voor een 

terugkeervisum bij het Belgische Consulaat te Casablanca. Deze aanvraag werd op 07.10.2013 

goedgekeurd. U werd in het bezit gesteld van een terugkeervisum geldig van 28.10.2013 tot 20.11.2013.  

 

U werd op 23.11.2013 opgesloten onder aanhoudingsmandaat uit hoofde van diefstal met geweld of 

bedreiging, door twee of meer personen, bij nacht, met gebruik of vertoon van wapens en 

bendevorming.  

 

De Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeelde u op 26.02.2014 lot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 3 Jaar met uitstel van 5 jaar behalve 18 maanden daar u zich schuldig had 

gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging, met wapens of op wapens gelijkende voorwerpen 

gebruikt of getoond zijnde, of de schuldige hebbende doen geloven dat hij gewapend was, bij nacht, 

door twee of meer personen. Dit feit pleegde u op 22.11.2013.  

 

Tussen 25.03.2014 en 13.05.2014 (49 dagen) was er een onderbreking van de strafuitvoering. 

 

De Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeelde u op 27.06.2014 tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 1 Jaar met uitstel van 3 jaar uitgezonderd 2 maanden effectief daar u zich schuldig 

had gemaakt aan diefstal met braak, Inklimming of valse sleutels. Dit feit pleegde u op 27.04.2013.  

 

Op 09.07.2014 werd u vrijgesteld. 

 

Het Hof van Beroep van Antwerpen heeft bij arrest van 17.06.2015 het probatie-uitstel bij het vonnis van 

26.02.2014 herroepen omdat u de opgelegde probatievoorwaarden niet naleefde. U werd op 05.06.2014 

en op 19.06.2014 uitgenodigd om te verschijnen op de zitting van de probatiecommissie waar u niet 

kwam opdagen.  

U werd op 10.01.2016 opgesloten onder aanhoudingsmandaat uit hoofde van inbreuk op de wetgeving 

inzake drugs. 

 

Het Hof van Beroep van Gent veroordeelde u op 16.02.2016 tot een definitief geworden gevangenisstraf 

van 1 Jaar in staat van wettelijke herhaling daar u zich schuldig had gemaakt aan poging tot diefstal. Dit 

feit pleegde u op 29.07.2014. 

 

De Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeelde u op 17.03.2016 tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 2 Jaar daar u zich schuldig had gemaakt aan verdovende middelen te hebben in 

bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft, namelijk cocaïne, hel misdrijf een 

daad van deelneming zijnde aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, Dit feit 

pleegde u lussen. 28.12.2015 en 10.01.2016.  

 

Overeenkomstig artikel 62, §1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, heeft eenieder het recht 

om gehoord te worden vooraleer jegens hem of haar een nadelige Individuele maalregel wordt 
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genomen. Op 15.05.2017 verklaarde u in de vragenlijst/hoorrecht dat uw moedertaal Berbers is en dat u 

Engels, Frans en Nederlands kan lezen en/of schrijven; dat u meteen na uw geboorte naar België bent 

gekomen; dat uw identiteitskaart en uw paspoort zich in de gevangenis bevinden; dat uw reisziekte 

tijdens het vliegen u belemmert te reizen of terug te keren naar uw herkomstland; dat u voor u in de 

gevangenis belandde woonachtig was bij uw ouders, zussen en broers in de (…) 2100 Deurne; dat u 

niet getrouwd bent of een duurzame relatie heeft; dat uw ouders, broers en zussen in België verblijven; 

dat u geen minderjarige kinderen hebt in België, in uw land van herkomst of in een ander land; dat u niet 

gehuwd bent in uw land van herkomst of in een ander land en er geen familie hebt; dat wat uw 

schooltraject betreft u de lagere school hebt gevolgd in Stella Maris te Borgerhout; de middelbare school 

in Stella Maris te Merksem, het 1ste jaar – Moderne wetenschappen in Sint Norbertus te Antwerpen, het 

2de jaar - beroeps-kantoor, het 3de Jaar - Pierenberg op 't kiel, het 4de tot het 6de jaar - KA Hoboken 

en dat u geen diploma hebt behaald; dat u ongeveer 2 maanden gewerkt hebt, in 2014 (denkt u), voor 

een bedrijf Euroclean en dat u gesolliciteerd hebt voor brandweer maar wegens fysieke bouw dit 

onmogelijk was; dat u niet wil terugkeren naar uw land omdat u België gewoon bent, dat u Marokko 

enkel kent van vakantie en dat u er bij niemand terecht kan; dat u zich niet kan aanpassen aan het 

klimaat; dat u terug wil studeren in België. Op 26.05.2017 werden nog bijkomende documenten 

overgemaakt door de Penitentiair Technische Deskundige: bewijzen van opleidingen die u volgde; 

schoolgetuigschriften en eindbeslissing; curriculum vitae; programma WIJ; brieven VDAB; brief A 

concept interim brief vacature 'leergierige orderpicker"; brief Verlac; brochure opleiding basisveiligheid 

VCA; aanvraag voorlopig rijbewijs; info over CVO Antwerpen; Verklaring van verlies van uw 

identiteitskaart; documenten van uw aanvraag voor een terugkeervisum vanuit Marokko voor België; 

een kopie van uw identiteitskaart, van de identiteitskaart van uw vader, moeder, broers en zussen. 

 

Sinds u op 14.04.2012 meerderjarig werd, bent u maar liefst 4 maal veroordeeld, De feiten waarvoor u 

bent veroordeeld zijn ernstig en geven blijk van een totaal gebrek aan normbesef, van een gebrek aan 

respect voor andermans eigendom en van een brutale en gevaarlijke ingesteldheid. Zo schrok u er 

bijvoorbeeld niet voor terug om gewapend een handelszaak te beroven. Zulke feiten vormen een gevaar 

voor de samenleving en veroorzaken trauma's bij de slachtoffers ervan. Het feit waarvoor u op 

26.02.2014 werd veroordeeld, pleegde u op 22.11.2013, dat wil zeggen kort na uw terugkeer uit 

Marokko. Slechts 20 dagen na uw invrijheidsstelling op 09.07.2014 maakte u zich opnieuw schuldig aan 

een poging tot diefstal. Voor dit feit werd u op 16.02.2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 

jaar, in staat van wettelijke herhaling. U lijkt niet de minste lessen te hebben getrokken uit uw vorige 

aanrakingen met justitie want bij uw veroordeling van 17.03.2016 werd u vervolgd voor cocaïnehandel in 

een vereniging. Zulke feiten dragen bij tot de groeiende plaag van drugdealers welke overlast in onze 

maatschappij veroorzaken en welke een gevaar vormen voor de gezondheid van vaak jonge mensen 

die zich op die manier probleemloos op straat kunnen bevoorraden. Een strenge bestraffing van 2 jaar 

werd u opgelegd omdat u op een goed georganiseerde wijze levens verwoestende drugs aan de man 

bracht. U liet zich enkel leiden door snel en gemakkelijk geldgewin zonder rekening te houden met de 

schadelijke gevolgen van drugs voor de gebruikers en hun omgeving, noch met de overlast voor de 

maatschappij en de randcriminaliteit die hierdoor kan veroorzaakt worden. 

 

Er moet worden vastgesteld dat, ondanks uw zeer jonge leeftijd, de eerdere strafrechtelijke 

veroordelingen geen enkele indruk op u hebben gemaakt en dat de maatschappij moet worden 

beschermd tegen uw niet-aflatend crimineel gedrag. Uit uw persoonlijk handelen komt een volgehouden, 

voor de maatschappij gevaarlijke criminele ingesteldheid naar voren waardoor het helemaal niet uit te 

sluiten valt dat u dergelijk gedrag in de toekomst niet zal herhalen. Ingevolge de ernst van de door u 

gepleegde feiten en hun herhalend karakter kan geconcludeerd worden dat u een ernstig gevaar kan 

betekenen voor de rust van de burgers evenals voor de handhaving van de openbare orde. Het 

herhaaldelijk niet respecteren van de strafrechtelijke bepalingen in België getuigt expliciet van het niet 

geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan: 

 

“Schending van artikel 23 §1 en §2 Wet van 15 december 1980, artikel 8 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 

1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1957, artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zijnde de zorgvuldigheidsplicht, het 

redelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel 

en de materiële motiveringsplicht.  
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1. Artikel 23 Wet van 15 december 1980 bepaalt dat : (…). 

2. Een “gevestigde vreemdeling” kan zich bovendien beroepen op de bescherming van het recht op 

eerbiediging van het privéleven.  

Artikel 8 E.V.R.M. luidt als volgt: (…) 

Dit artikel dient samen gelezen te worden met artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie: “Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn familie‐ en gezinsleven, 

zijn woning en zijn communciatie.” Het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie‐ en 

gezinsleven is een recht dat niet absoluut is, maar bij een afwijking van het artikel 8 EVRM dient de 

afwijking wel degelijk in verhouding te staan met het nagestreefde doel. Om die reden kan er slechts 

zeer beperkt van worden afgeweken, artikel 8 lid 2 EVRM stelt immers: “Geen inmenging van het 

openbaar gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en 

in een democratische samenleving nodig is in het belang van ’s lands veiligheid, of het economisch 

welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de 

bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen.” Er dient voor een vermeende inmenging te worden onderzocht of :  

‐ de inmenging van de overheid in het gezinsleven voorzien is bij wet;  

‐ de inmenging van de overheid in het gezinsleven een legitiem doel dient;  

- de inmenging van de overheid in het gezinsleven noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

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

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

van het privé‐ en gezinsleven een “fair balance” moet worden gevonden tussen het belang van de 

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

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

betekenis zijnde feiten en omstandigheden worden betrokken. Het volstaat volgens VAN DIJK 

bijvoorbeeld niet dat er gewezen wordt op het bestaan van een restrictieve immigratiepolitiek in 

abstracto of op de bezorgdheid van de staat om de openbare orde te bewaren. Er moet aangetoond 

worden dat er een dwingende maatschappelijke behoefte bestaat voor die welbepaalde staat om die 

welbepaalde vreemdeling uit te zetten. Een doel dat op zichzelf legitiem is, vormt immers niet per 

definitie een dwingende maatschappelijke behoefte. Het feit dat de uitzetting in het belang is van een 

legitiem doel, houdt met andere woorden niet noodzakelijk in dat die uitzetting ook bijdraagt tot de 

verwezenlijking van dat legitiem doel. Om te voldoen aan het pertinentiecriterium is immers vereist dat 

een maatregel nuttig, relevant en toereikend is om het beoogde doel te behalen.  

3. Het waarborgen van een recht op respect voor het privé‐ en/of familie‐ en gezinsleven, veronderstelt 

het bestaan van een privé‐ en/of familie‐ en gezinsleven, dat beschermingswaardig is onder artikel 8 

van het EVRM. Dit privé‐ en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  

Verzoeker is met zijn moeder toen hij slechts één maand oud was naar België gekomen alwaar zij hun 

intrek hebben genomen bij zijn vader, broers, halfbroers, zussen en halfzussen.  

Verzoeker kent geen ander land dan België, hij is sinds zijn geboorte hier opgegroeid, België is voor 

verzoeker zijn vaderland.  

Verzoeker woont nog steeds bij zijn vader en moeder en zijn broers en zussen. Verschillende leden van 

de familie hebben de Belgische nationaliteit. Alle familieleden van verzoeker verblijven in België.  

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar het feit dat verschillende familieleden bij hem wekelijks 

op bezoek komen in de gevangenis, dat zes van hen de Belgische nationaliteit hebben en hij 

ingeschreven staat op het adres van zijn ouders vóór zijn verblijf in de gevangenis.  

Het familie‐ en gezinsleven van verzoeker is dus zeker beschermingswaardig in de zin van artikel 8 

EVRM, hierover bestaat geen enkele discussie.  

Niettemin wordt er in de bestreden beslissing gesteld dat het kerngezin enkel beperkt is tot de ouders en 

de kinderen en slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan worden uitgebreid naar andere naaste 

familieleden die een belangrijke rol spelen binnen het gezin.  

Verzoeker wijst er op dat artikel 8 EVRM het begrip ‘familie- en gezinsleven’, noch het begrip 

‘privéleven’ definieert. Het zijn autonome begrippen die onafhankelijk van het nationale recht dienen te 

worden geïnterpreteerd.  

Verzoeker stond of staat ingeschreven bij zijn ouders, samen met zijn broers en zussen op hetzelfde 

adres. Hij is opgegroeid met zijn broers, halfbroers, zussen en halfzussen. Allen zijn woonachtig in het 

Antwerpse en bezoeken verzoeker op geregelde tijdstippen in de gevangenis. Er is nog steeds een 

grote betrokkenheid uitgaande van de ouders, broers, halfbroers, zussen en halfzussen naar elkaar toe. 

In de bestreden beslissing geeft de Staatssecretaris voor Asiel‐ en Migratie toe dat deze beslissing het 

familieleven met zijn ouders, (half)broers en (half)zussen veel moeilijker zal verlopen, maar dat dit 

ondergeschikt is aan het openbaar belang.  
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4. Doch ook het vrijwaren van het openbaar belang is niet absoluut. Er dient een belangenafweging 

gemaakt te worden tussen enerzijds het doel en de gevolgen van de administratieve voorschriften en 

anderzijds de min of meer gemakkelijke toepassing ervan en de ongemakken die dit veroorzaakt in een 

concreet geval. Wanneer de ongemakken niet in verhouding staan tot het beoogde doel en beoogde 

gevolgen, dan is de administratieve handeling buitengewoon nadelig voor verzoeker en kan hij 

buitengewone omstandigheden inroepen. De Raad van State heeft in haar rechtspraak het 

redelijkheidsbeginsel ontwikkeld dat zegt dat de overheid bij het nemen van een beslissing alle 

betrokken belangen vooraf op redelijke wijze moet afwegen. Bij het uitoefenen van een discretionaire 

bevoegdheid dient het bestuur het redelijkheidsbeginsel in acht te nemen. Volgens de rechtspraak van 

de Raad van State vereist de redelijkheid dat de overheid de bestreden beslissing heeft afgewogen aan 

de hand van werkelijk bestaande feiten, waarvan zij zich een duidelijke voorstelling heeft kunnen 

vormen en die van zulke aard zijn dat zij de genomen beslissing naar recht en billijkheid kunnen dragen. 

De overheid dient met andere woorden bij het nemen van een beslissing alle betrokken belangen op 

een redelijke wijze af te wegen. Een schending veronderstelt dat de overheid bij het nemen van haar 

beslissing kennelijk onredelijk heeft gehandeld, met andere woorden dat zij op evidente wijze een 

onjuist gebruik van haar beleidsvrijheid heeft gemaakt.  

De rechter zal bij het nagaan of het bestuur de grenzen van de redelijkheid niet heeft overschreden tot 

een marginale toetsing van het bestuursoptreden overgaan en de kennelijke wanverhouding tot feiten 

waarop de beslissing is gebaseerd sanctioneren. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter toestaat, is 

niet het oordeel over te doen maar is enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle 

redelijkheid ingaat, wanneer de door het bestuur geponeerde verhouding tussen beslissing en feiten in 

werkelijkheid volkomen ontbreekt. 

5. Daarenboven hebben we ook het criterium van de subsidariteit. De overheid dient inbreuken op de 

rechten van burgers zoveel mogelijk te minimaliseren door alternatieve oplossingen te vergelijken en 

vervolgens te trachten haar doelen te bereiken ‘in the least onerous way as regards human rights’. (P. 

DE HERT, “Artikel 8. Recht op privacy”, in Handboek EVRM, VANDELANOTTE, J. en HAECK, Y. (eds.), 

Antwerpen, Intersentia, 2004, p. 720).  

6. De beslissing van verwerende partij is buiten alle proportie in vergelijking met het leed dat dit voor 

verzoeker met zich meebrengt. De schade die verzoeker door deze beslissing ondervindt is 

buitengewoon nadelig en staat in de verste verte niet in verhouding met het beoogde doel.  

Verzoeker heeft heel zijn leven sinds zijn geboorte gewoond, gewerkt, school gelopen in België, zijnde 

23 jaar. Daarenboven heeft verzoeker geen banden met Marokko, buiten een jaarlijkse vakantie met zijn 

ouders om zijn grootouders te bezoeken die inmiddels zijn overleden in 2015. Er bestaat geen twijfel dat 

het privéleven, familieleven en gezinsleven van verzoeker in België ligt.  

 

Alle familieleden (zijnde ouders, broers en zussen) beschikken ofwel over de Belgische nationaliteit  

ofwel over een duurzaam verblijfsrecht. Indien verzoeker niet meer beschikt over een verblijfsrecht 

betekent dit dat hij gescheiden wordt van zijn gezinsleven en familieleven. Hij zal fysiek verwijderd 

worden van het kerngezin die allen legaal verblijf houden in het land waarvan verzoeker het duurzaam 

verblijfsrecht zou verliezen. 

 

De gekende elementen van zijn privéleven, familie‐ en gezinsleven van de verzoekende partij in 

afweging met de vrijwaring van de openbare orde, dient te worden besloten dat deze beslissing een 

schending inhoudt van artikel 8 EVRM, artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie, het evenredigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.  

 

7. Artikel 23 § 1 Wet van 15 december 1980 bepaalt dat de administratie dient te motiveren dat het 

gevaar een werkelijke, actuele en voldoende ernstige dreiging behelst. Artikel 23 § 2 Wet van 15 

december 1980 bepaalt uitdrukkelijk dat bij het nemen van de beslissing er dient rekening gehouden te 

worden met: 1° de ernst van de inbreuk op de openbare orde of de nationale veiligheid; 2° het gevaar 

dat van hem uitgaat; 3° duur van zijn verblijf in het Rijk; 4° bestaan van banden met het land van verblijf 

of het ontbreken van banden met zijn land oorsprong; 5° leeftijd; 6° gevolgen voor hem en zijn 

familieleden.  

 

8. De motivering in de bestreden beslissing luidt als volgt: (…)  

 

9. Deze motivering lijkt op een vordering van het Openbaar Ministerie. Het is het Openbaar Ministerie 

die als taak heeft om strafrechtelijk te vervolgen en te waken over de openbare orde. Verzoeker werd 

strafrechtelijk veroordeeld en doet zijn straf uit. De strafrechtelijke beteugeling heeft als doel om de 

openbare orde te handhaven, recidive tegen te gaan, de strafuitvoering heeft als doel verzoeker de 

mogelijkheid te geven zich te rehabiliteren in de samenleving. Verzoeker dient geen tweede maal 
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veroordeeld te worden voor zijn strafrechtelijke inbreuken. Het is niet de taak van de Staatssecretaris 

voor Asiel‐ en Migratie om zich te begeven op het strafrechtelijk contentieux, dit komt toe aan het 

Openbaar Ministerie. Deze motivering heeft geen uitstaans met de verblijfssituatie van verzoeker, maar 

is enkel geënt op de strafrechtelijke inbreuken van verzoeker. Wat betreft het gevaar voor de openbare 

orde en het gevaar op recidive, dit komt enkel toe aan het Openbaar Ministerie die verzoeker heeft 

vervolgd en waarbij deze in het kader van de strafuitvoering zijn advies dient te verlenen. De bestraffing, 

gepaard gaande met het verloop in de strafuitvoering heeft als doel om verzoeker te rehabiliteren in 

onze samenleving.  

De Staatsecretaris voor Asiel‐ en Migratie gaat nog een stap verder vooraleer verzoeker nog maar 

aanspraak kan maken op één of andere strafuitvoeringsmodaliteit. Verzoeker wordt enkel om de reden 

van zijn strafrechtelijke inbreuken uitgesloten uit de Belgische samenleving en maatschappij.  

 

Er wordt geen of onvoldoende rekening gehouden met de duur van verzoeker in België en de hechte en 

oude banden die verzoeker heeft met België. Waar verwerende partij stelt in de nota dat zij op 

verblijfsrechtelijk vlak standpunt mogen innemen met betrekking tot de strafrechtelijke inbreuken 

ongeacht of men hiervoor werd veroordeeld om op basis hiervan een administratieve beslissing te 

nemen, is een risicovolle stelling. 

Indien verwerende partij enkel  rekening houdt met de ‘mogelijke’ strafrechtelijke inbreuken ongeacht of 

deze al dan niet worden gevolgd tot een veroordeling om op administratiefrechtelijk gebied tot een 

beslissing te komen, kan tot absurde situaties leiden. Er dient rekening gehouden te worden met het  

vermoeden van onschuld én er dient rekening gehouden te worden met alle elementen om tot een 

dergelijke beslissing te komen die zeer zware gevolgen heeft op het privéleven en gezinsleven van de 

betrokken persoon. In casu werd verzoeker inderdaad een aantal keren veroordeeld en verblijft hij 

hierdoor voor het eerst lange tijd in detentie. Hij dient voor de Strafuitvoeringsrechtbank te verschijnen 

die dient te oordelen of hij zich terug in de samenleving kan bewegen, eventueel gekoppeld aan 

voorwaarden om zich terug te rehabiliteren. Evenwel houdt verwerende partij enkel rekening met de 

strafrechtelijke inbreuken enerzijds, maar houdt zij onvoldoende rekening met de duur van verzoeker in 

België, de oude en hechte banden die hij heeft met België en de nefaste gevolgen die zulk een 

beslissing met zich meebrengt op zijn familieleven en gezinsleven, maar ook op sociaal en economisch 

gebied. 

 

Verzoeker wordt op deze manier ook administratierechtelijk bestraft voor dezelfde inbreuken, een 

bestraffing waarvan de impact op de persoonlijke levenssfeer van verzoeker het allergrootst is.  

 

10. Uit het advies van directie blijkt dat de detentie op verzoeker een grote indruk heeft gemaakt, hij met 

andere woorden een bewustwordingsproces heeft doorgemaakt en inzicht krijgt in de feiten die door 

hem werden gepleegd. Voor wat betreft de ernst van de inbreuk op de openbare orde en het gevaar dat 

van hem uitgaat, de werkelijke, actuele en voldoende ernstige dreiging, verwijst verzoeker naar het 

advies van de directeur van de strafinrichting te Merksplas betreffende zijn aanvraag aangaande 

periodieke uitgaansvergunning d.d. 11/07/2016. Voor het verlenen van advies dient de directeur te 

onderzoeken:  

1° het gevaar op onttrekking  

2° het gevaar op recidive  

3° het risico voor het verontrusten van slachtoffers. 

Het advies van de directie betrof:  

“1° Er zijn geen aanwijzingen die ons doen vermoeden dat betrokkene zich aan de uitvoering van de 

straf zou (willen) onttrekken. Het betreft de eerste lange detentie van betrokken. Deze lijkt veel indruk op 

betrokkene te maken en hij lijkt na te denken over hoe zijn leven over een andere boeg te gooien. 

Momenteel is het dossier van betrokkene bij DVZ in onderzoek en is zijn verblijfstoestand onzeker. 

Betrokkene geeft aan absoluut niet te willen terugkeren naar Marokko want hij heeft daar niets of 

niemand. Niet terugkeren uit uv zou het dossier bij DVZ negatief beïnvloeden en dit beseft betrokkene. 

We achten het risico dat betrokkene niet zou terugkeren laag in.  

2° Betrokkene stelt reeds sinds jonge leeftijd problematisch gedrag. Deze detentie lijkt echte indruk op 

hem te maken. Het is echter moeilijk in te schatten of dit doorleefd is of sociaal wenselijk. Tijdens het 

korte tijdsbestek van een uur lijkt ons de kans op nieuwe feiten echt klein. Op lange termijn zal een 

voldoende controle en structuur moeten ingebouwd worden.  

3° Hiertoe zijn geen aanwijzingen.”  

Hieruit blijkt duidelijk dat verzoeker een bewustwordingsproces heeft doorgemaakt en inzicht heeft in de 

door hem gepleegde inbreuken. De motivering van de administratie in de zin of er een werkelijke, 

actuele en voldoende ernstige dreiging is, is niet afdoende gezien de verregaande implicaties die deze 

beslissing behelst. Dit werd onvoldoende onderzocht. 
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Waar verwerende partij in de nota met opmerkingen stelt dat door de verschillende veroordelingen hij 

schijnbaar geen lessen hieruit trekt en hij door het herhaaldelijk karakter wel degelijk een ernstig gevaar 

kan betekenen voor de handhaving van de openbare orde. Het is de eerste maal dat  verzoeker zich 

lange tijd in detentie bevindt en hij tevens wordt geconfronteerd met het gegeven dat hij zijn 

verblijfsstatus in België kan verliezen. De verwerende partij miskent de gevolgen de impact hiervan. Bij 

de beoordeling hiervan is het advies van de directie en de verslagen van de justitie-assistent geen 

overbodige luxe. Deze  beslissing heeft uiteraard zijn gevolgen voor de modaliteiten van de 

strafuitvoering van verzoeker. Verwerende partij houdt onvoldoende rekening met de duur van het 

verblijf van verzoeker in België. 

 

11. Ook voor wat betreft de bijkomende waarborgen in artikel 23 § 2 van de wet van 15 december 1980 

zijn de gegeven motieven niet afdoende. Er bestaat geen twijfel over het feit dat verzoeker sinds zijn 

aankomst in België, zijnde één maand na de geboorte, zijn volledige leven een ononderbroken verblijf 

heeft gekend in België. Dit betekent een duurtijd van 23 jaar. De Staatssecretaris voor Asiel‐ en Migratie 

stelt dat hij meerderjarig is en hij geacht wordt zichzelf te handhaven in Marokko of elders.. Verzoeker 

heeft nog een jeugdige leeftijd en heeft geen enkele band met Marokko of een ander land. Hij kent 

Marokko enkel om reden dat hij hoogstens één maal op het jaar op vakantie ging met zijn familie om zijn 

grootouders te bezoeken. Deze laatste zijn inmiddels sinds 2015 overleden. Verder is Marokko voor 

hem een vreemd land. De enige familie die hij heeft, de vriendschappen, alle sociale relaties liggen in 

België.  

 

12. Daar waar in de bestreden beslissing vermeldt staat dat hij nog naar Marokko is teruggegaan en hij 

aldus ook daar vriendschappen, familie of kennissen heeft. Dit is een redenering die nergens steun vindt 

in het dossier. Dit is slechts een losse bewering en strookt niet met feitelijke gegevens, het is een 

veronderstelling die geen steun vindt in het dossier. Net zozeer de stelling dat er geen bijzondere 

afhankelijkheid zou bestaan tussen verzoeker en zijn ouders. Dit is andermaal een aanneming, een 

veronderstelling die geen steun vindt in het dossier, wel integendeel. Er is effectief een grote 

betrokkenheid tussen verzoeker en zijn familie. Niet allen woont en leeft verzoeker met hun samen, ook 

nu hij verblijft in de gevangenis komt er geregeld bezoek van zijn ouders, zijn (half)broers en 

(half)zussen. De staatssecretaris voor Asiel‐ en Migratie motiveert de beslissing op basis van 

veronderstellingen, aannemingen die niet gesteund zijn op feitelijke gegevens uit het dossier.  

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en zich op een correcte wijze te baseren op de feiten (RvS 2 

februari 2007, nr. 167.411, RvS 16 februari 2006, nr. 154954). De administratie dient zich te steunen op 

alle gegevens van dossier en alle vervatte dienstige stukken. Verzoeker heeft géén familie, noch 

vrienden, noch kennissen in Marokko. Voor verzoeker is België het land waar hij is opgegroeid, 

opgetogen, school heeft gelopen, opleiding heeft genoten, kortom België is het vaderland van 

verzoeker.  

 

Verwerende partij stelt  dat zij zeker niet lichtzinnig te werk is gegaan, doch verzoeker meent dat de 

nefaste gevolgen die deze beslissing met zich meebrengt op zijn privé-en gezinsleven niet in verhouding 

staat met het beoogde doel. Thans werd in artikel 23 § 2 Wet van 15 december 1980 uitdrukkelijk een 

aantal waarborgen opgenomen waarmee rekening dient gehouden te worden dat bij het nemen van de 

beslissing. Verzoeker meent toch dat onvoldoende rekening werd gehouden met deze opgenomen 

waarborgen bij het nemen van deze beslissing. Samenvattend kan worden gesteld dat: 

1) Uit het advies van de directie blijkt dat verzoeker duidelijk een bewustwordingsproces heeft 

doorgemaakt en het gevaar op recidive voor het toekennen van een uitgaansvergunning als zeer 

miniem wordt beschouwd; 

2) Verzoeker sinds  één maand na  zijn geboorte een ononderbroken verblijf kent in België; 

3) Verzoeker oude en zeer hechte banden heeft met België, daar hij hier is opgegroeid en hij België als 

zijn vaderland aanziet. Hij daarenboven nauwelijks een band heeft met zijn geboorteland, zijnde 

Marokko. 

4) Dat alle familieleden (ouders, broers en zussen) ofwel beschikken over de Belgische nationaliteit 

ofwel over een duurzaam verblijfsrecht in België waardoor hij van hen verwijderd wordt bij het uitvoeren 

van deze beslissingen hij geen familieleven meer zal hebben. Bovendien heeft dit nefaste gevolgen op 

sociaal en economisch gebied. 

 

Verzoeker meent dat dit niet de ratio legis kan zijn van artikel 22 en 23 van de Wet van 15 december 

1980. Er werd in artikel 23 § 2 van de Wet van 15 december 1980 waarborgen opgenomen om een 

beslissing te vermijden die helemaal niet in proportie staat met het nadeel voor verzoeker.”  
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2.2. De Raad herinnert eraan dat hij in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd is om na 

te gaan of de overheid bij het nemen van beslissing is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij 

die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen en dat 

het zorgvuldigheidsbeginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Er moet ook worden geduid dat de 

regelmatigheid van een administratieve beslissing moet worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken. De Raad kan derhalve 

geen rekening houden met nieuwe documenten die verzoeker pas naar aanleiding van het beroep tot 

nietigverklaring heeft bijgebracht (RvS 23 april 2015, nr. 11.241 (c)). 

 

De beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht is gebaseerd op artikel 22, § 1, 3° van de 

Vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

 

“§ 1. De minister kan een einde maken aan het verblijf van de volgende onderdanen van derde landen 

en hen het bevel geven het grondgebied te verlaten om ernstige redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid : 

(…) 

3° de onderdaan van een derde land die gemachtigd of toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie 

maanden in het Rijk sinds ten minste tien jaar en die er sindsdien ononderbroken verblijft.” 

 

2.3. De Raad stelt vast dat in wat als een eerste onderdeel van de bestreden beslissing kan worden 

beschouwd de staatssecretaris een feitelijk overzicht geeft van verzoekers verblijfsgeschiedenis in 

België en zijn strafrechtelijke antecedenten. 

 

In wat als een tweede onderdeel van de bestreden beslissing kan worden gezien, licht de 

staatssecretaris toe dat verzoeker op 15 mei 2017 op de hoogte werd gesteld van het gegeven dat zijn 

verblijfssituatie zou worden onderzocht en dat de mogelijkheid bestond dat zijn verblijfsrecht zou worden 

beëindigd om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. In het kader van dit verblijfsonderzoek 

werd verzoeker, conform artikel 62, § 1 van de Vreemdelingenwet in de mogelijkheid gesteld om een 

vragenlijst in te vullen en eventuele argumenten en bewijsstukken voor het eventuele behoud van het 

verblijfsrecht voor te leggen. 

 

Uit wat kan worden beschouwd als een derde onderdeel van de bestreden beslissing blijkt dat de 

staatssecretaris is nagegaan of er zulke “ernstige reden van openbare orde of nationale veiligheid” 

voorhanden zijn. 

 

2.4. In casu verwijst de staatssecretaris eerst naar het feit dat verzoeker meermaals correctioneel werd 

veroordeeld, zoals in het eerste onderdeel van de bestreden beslissing uitvoerig wordt toegelicht. Deze 

vaststellingen vinden steun in de stukken van het administratief dossier en worden niet betwist.  

 

De staatssecretaris stipt vervolgens aan dat verzoeker, sinds hij op 14 april 2012 meerderjarig werd, tot 

viermaal toe correctioneel werd veroordeeld waaronder voor inbreuken op de drugswetgeving. De 

staatssecretaris oordeelt dat de feiten waarvoor verzoeker is veroordeeld ernstig zijn en blijk geven van 

een totaal gebrek aan normbesef, van een gebrek aan respect voor andermans eigendom en van een 

brutale en gevaarlijke ingesteldheid. De staatssecretaris overweegt dat verzoeker er niet voor 

terugschrok om gewapend een handelszaak te beroven en dat zulke feiten een gevaar vormen voor de 

samenleving en trauma's veroorzaken bij de slachtoffers ervan. De staatssecretaris stelt voorts vast dat 

het feit waarvoor verzoeker op 26 februari 2014 werd veroordeeld, gepleegd werd op 22 november 

2013, kort na zijn terugkeer uit Marokko en dat verzoeker slechts 20 dagen na zijn invrijheidsstelling op 

9 juli 2014 zich opnieuw schuldig maakte aan een poging tot diefstal. Voor dit feit werd hij op 16 februari 

2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar, in staat van wettelijke herhaling. 

 

Uit het vonnis van 17 maart 2017 blijkt dat verzoeker zich heeft ingelaten met drugshandel en dat de 

veroordeling betrekking heeft op drugshandel in vereniging. De staatssecretaris benadrukt hierbij: “Zulke 

feiten dragen bij tot de groeiende plaag van drugdealers welke overlast In onze maatschappij 

veroorzaken en welke een gevaar vormen voor de gezondheid van vaak jonge mensen die zich op die 

manier probleemloos op straat kunnen bevoorraden. Een strenge bestraffing van 2 jaar werd u opgelegd 

omdat u op een goed georganiseerde wijze levens verwoestende drugs aan de man bracht. U liet zich 

enkel lelden door snel en gemakkelijk geldgewin zonder rekening te houden met de schadelijke 
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gevolgen van drugs voor de gebruikers en hun omgeving, noch met de overlast voor de maatschappij 

en de randcriminaliteit die hierdoor kan veroorzaakt worden.” 

 

Verzoeker betwist niet dat deze strafbare feiten bijzonder ernstig zijn maar betoogt dat hij “inderdaad 

een aantal keren (werd) veroordeeld en hij hierdoor voor het eerst lange tijd in detentie (verblijft)”. Hij 

stelt dat hij daardoor een bewustwordingsproces heeft doorgemaakt en inzicht heeft in de door hem 

gepleegde inbreuken.  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker de correctionele veroordelingen tracht te minimaliseren door te stellen 

dat hij slechts door de laatste veroordeling voor het eerst lange tijd in detentie verblijft. Uit de bestreden 

beslissing blijkt dat de correctionele rechtbank van Antwerpen verzoeker op 26 februari 2014 

veroordeelde tot een definitief geworden gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel van 5 jaar behalve 18 

maanden en  op 27 juni 2014 tot een definitief geworden gevangenisstraf van 1 jaar met uitstel van 3 

jaar uitgezonderd 2 maanden effectief, dat het hof van beroep van Gent verzoeker op 16 februari 2016 

veroordeelde tot een definitief geworden gevangenisstraf van 1 jaar in staat van wettelijke herhaling en 

dat de correctionele rechtbank van Antwerpen verzoeker op 17 maart 2016 veroordeelde tot een 

definitief geworden gevangenisstraf van 2 jaar wegens inbreuken op de drugswetgeving.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt echter zeer duidelijk dat de staatssecretaris de elementen, met name 

de correctionele veroordelingen en het feit dat hij zich in staat van bijzondere herhaling bevond, op 

onmiskenbare wijze mee in overweging heeft genomen bij de beoordeling van verzoekers persoonlijke 

gedrag. Verzoekers betoog mist derhalve in wezen feitelijke grondslag. 

 

Uit wat voorafgaat, blijkt derhalve dat de staatssecretaris, in tegenstelling tot wat verzoeker beweert, wel 

degelijk een kenbare beoordeling heeft gemaakt van het persoonlijk gedrag van verzoeker. 

 

2.5. De staatssecretaris gaat vervolgens na of het persoonlijk gedrag van verzoeker naast een 

voldoende ernstige en werkelijke bedreiging, ook nog steeds een actuele bedreiging voor de openbare 

orde vormt. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de inschatting dat er “een hoge mate van 

waarschijnlijkheid” is dat verzoeker opnieuw dergelijke strafbare feiten zal begaan, is gebaseerd op de 

afweging van een aantal objectieve elementen. 

 

De staatssecretaris oordeelt: “Er moet worden vastgesteld dat, ondanks uw zeer jonge leeftijd, de 

eerdere strafrechtelijke veroordelingen geen enkele Indruk op u hebben gemaakt en dat de 

maatschappij moet worden beschermd tegen uw niet-aflatend crimineel gedrag. Uit uw persoonlijk 

handelen komt een volgehouden, voor de maatschappij gevaarlijke criminele ingesteldheid naar voren 

waardoor het helemaal niet uit te sluiten valt dat u dergelijk gedrag in de toekomst niet zal herhalen. 

ingevolge de ernst van de door u gepleegde feiten en hun herhalend karakter kan geconcludeerd 

worden dat u een ernstig gevaar kan betekenen voor de rust van de burgers evenals voor de 

handhaving van de openbare orde. Het herhaaldelijk niet respecteren van de strafrechtelijke bepalingen 

in België getuigt expliciet van het niet geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving.” 

 

Deze inschatting is gebaseerd op de afweging van een aantal objectieve elementen. 

 

Waar verzoeker verwijst naar het “Advies van de directeur betreffende periodieke uitgaansvergunning”, 

“datum verzoek: 27/06/2017” stelt de Raad vast dat verzoeker dit advies voor het eerst bij het 

verzoekschrift voegt, zodat de staatssecretaris er geen rekening mee kon houden bij het nemen van de 

bestreden beslissing. Er moet ook worden geduid dat de regelmatigheid van een administratieve 

beslissing moet worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het 

nemen van zijn beslissing kon beschikken. De Raad kan derhalve geen rekening houden met nieuwe 

documenten die verzoeker pas naar aanleiding van het beroep tot nietigverklaring heeft bijgebracht.  

 

2.6. Verzoeker stelt in de synthesememorie dat het standpunt van de verwerende partij dat zij op 

verblijfsrechtelijk vlak een beslissing mag innemen met betrekking tot de strafrechtelijke inbreuken, 

ongeacht of men hiervoor werd veroordeeld om op basis hiervan een administratieve beslissing te 

nemen, een risicovolle stelling is. Verzoeker voegt er zelf aan toe dat hij inderdaad een aantal keren 

werd veroordeeld. De Raad stelt vast dat verzoeker bevestigt dat hij reeds meerdere strafrechtelijke 

veroordelingen heeft opgelopen, zodat deze kritiek niet relevant is. 
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2.7. Uit het voorgaande blijkt dat de motieven van de bestreden beslissing het resultaat zijn van een 

individueel onderzoek waarbij de staatssecretaris alle objectieve en relevante gegevens alsook 

specifieke omstandigheden, zoals zij blijken uit het administratief dossier, in acht heeft genomen. In de 

bestreden beslissing wordt op deugdelijke en omstandige wijze toegelicht waarom uit het persoonlijk 

gedrag van verzoeker kan worden afgeleid dat hij een voldoende ernstige, werkelijke en actuele 

bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving. De staatssecretaris licht daarbij 

voldoende toe dat er ernstige redenen bestaan om aan te nemen dat deze bedreiging ter bescherming 

van de openbare orde de bestreden beslissing rechtvaardigt. 

 

2.8. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven is niet absoluut. Het EHRM heeft er bij diverse 

gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling 

waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te 

verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, 

§ 27). Op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, hebben de verdragsstaten de 

taak om de openbare orde te waarborgen en om hierbij de binnenkomst en het verblijf van niet-

onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 

oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden voor 

de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

Wanneer er sprake is van een situatie van weigering van voortgezet verblijf, zoals een beëindiging van 

verblijf, dan vormt zulke maatregel een inmenging in de uitoefening van het recht op eerbiediging van 

het privé- en gezinsleven. Bijgevolg dient in dat geval het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in 

overweging te worden genomen. 

 

Binnen de grenzen gesteld door artikel 8, tweede lid van het EVRM, is de inmenging van het openbaar 

gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien (legaliteit), ze geïnspireerd is door één of meerdere 

in de deze bepaling vermelde legitieme doelen (legitimiteit) en voor zover ze noodzakelijk is in een 

democratische samenleving om één van deze doelen te bereiken (proportionaliteit). 

 

Deze laatste vereiste impliceert dat er een belangenafweging plaatsvindt waarbij een "fair balance" moet 

worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie, enerzijds, en het algemeen 

belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de 

openbare orde, anderzijds (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 23 juni 2008, 

Maslov/Oostenrijk (GK), § 76). 

 

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

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

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

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

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

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

hebben. 

 

Staten beschikken over een zekere beoordelingsmarge in hun beoordeling of een inmenging in het 

privé- en gezinsleven noodzakelijk en proportioneel is (EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 

76). Waar overwegingen van openbare orde of nationale veiligheid een rol spelen, is het de taak van de 

overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken tussen het 

beoogde doel en de ernst van de inbreuk op het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven 

(EHRM 19 februari 1998, Dalia/Frankrijk, § 52; EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; 

EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 april 2015, Sarközi en Mahran/Oostenrijk, 

§ 62). Staten gaan hun beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij 
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falen een zorgvuldige en redelijke belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, 

§ 84; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

2.9. Het kernbetoog van verzoeker is dat hij sinds één maand na zijn geboorte een ononderbroken 

verblijf kent in België, dat hij oude en zeer hechte banden heeft met België, daar hij hier is opgegroeid 

en hij België als zijn vaderland beschouwt, dat hij daarenboven nauwelijks een band heeft met zijn 

geboorteland, zijnde Marokko en dat alle familieleden (ouders, broers en zussen) ofwel beschikken over 

de Belgische nationaliteit ofwel over een duurzaam verblijfsrecht in België waardoor hij van hen 

verwijderd wordt bij het uitvoeren van deze beslissingen en hij geen familieleven meer zal hebben.  

 

In de bestreden beslissing wordt een nauwkeurige afweging gemaakt tussen de familiale belangen en 

het privéleven in België enerzijds en de bescherming van de openbare orde anderzijds. Er wordt 

dienaangaande gemotiveerd als volgt: 

 

“Inmiddels bent u meerderjarig en wordt u in staat geacht om uzelf te kunnen handhaven in Marokko of 

elders (…) uit de omstandigheid dat u over een (vaste feitelijke) verblijfplaats beschikt bij uw ouders kan 

niet ipso facto een band van bijzondere afhankelijkheid tussen u en uw ouders worden afgeleid (…) 

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

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

spelen binnen het gezin. Uit de stukken van het administratief dossier blijken geen bijkomende 

elementen van afhankelijkheid tussen u en uw broers en zussen. 

Hoe dan ook, 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. Gezien uw strafrechtelijk verleden worden 

uw familiale belangen ondergeschikt geacht aan de vrijwaring van de openbare orde. Dat de uitoefening 

van uw familieleven met uw ouders, broers en zussen die legaal in België verblijven, moeilijker zal 

verlopen, is het louter gevolg van uw eigen buitensporig misdadig gedrag. De contacten met familie en 

vrienden in België kunnen ook op andere manieren worden onderhouden, bijvoorbeeld door middel van 

korte bezoeken of door moderne communicatiemiddelen. Er is geen onoverkomelijke hinderpaal om 

regelmatig contact te onderhouden, daar uw familie het land op volkomen regelmatige wijze kan in- en 

uitreizen. Ze kunnen u vanuit België ondersteunen bij het opbouwen van een privéleven in Marokko of 

elders… 

De ernstige bedreiging voor de openbare orde die uit uw gedrag voortvloeit is zodanig dat uw 

persoonlijke belangen geen voorrang mogen hebben op het vrijwaren van de openbare orde”. 

 

Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. De verzoekende partij faalt ter 

zake in de op haar rustende bewijslast.  

 

De Raad wijst erop dat uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat de relatie tussen ouders en 

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

van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden, wordt 

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

K.M./Zwitserland, § 59). Verzoeker laat na aan te tonen dat er bijkomende elementen van 

afhankelijkheid bestaan. Het gegeven dat alle familieleden (ouders, broers en zussen) ofwel beschikken 

over de Belgische nationaliteit ofwel over een duurzaam verblijfsrecht in België, volstaat niet om een 

bijzondere afhankelijkheidsband aan te tonen die wijst op een beschermenswaardige gezins- of 

familieband. Verzoeker legt geen enkele indicatie voor waaruit zou blijken dat er bijkomende elementen 

van afhankelijkheid zijn anders dan de normale affectieve banden. Verzoeker maakt derhalve niet 

aannemelijk dat hij met zijn ouders een band zou hebben die valt onder de bescherming van artikel 8 

van het EVRM. Om dezelfde reden toont verzoeker niet aan dat de gezinsband met zijn broers en 

zussen onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM valt. 

 

In de voorliggende omstandigheden en gelet op hetgeen voorafgaat, toont verzoeker geen incorrecte, 

kennelijk onredelijke of onzorgvuldige beoordeling in het licht van artikel 8 van het EVRM aan. 

 

De door verzoeker opgeworpen bepalingen en beginselen worden niet geschonden. 

 

Het enig middel is niet gegrond. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig augustus tweeduizend achttien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 

 


