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 nr. 213 696 van 10 december 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten A. LAHLALI en S. ZAMAN 

Kortrijksesteenweg 731 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 20 augustus 2018 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 3 juli 2018 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21), aan de verzoekende partij ter kennis gebracht 

op 19 juli 2018. 

 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 27 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

7 november 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. MALANDA, die loco advocaten A. LAHLALI en S. ZAMAN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, dient op 3 december 2009 een aanvraag 

in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 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).  
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Op 4 augustus 2011 wordt deze aanvraag onontvankelijk verklaard. 

 

Op 22 september 2011 wordt ten opzichte van verzoeker een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten. Bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) nr. 72 472 van 22 

december 2011 wordt het beroep tegen deze beslissing verworpen. 

 

Op 7 november 2011 dient verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 12 maart 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij deze aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 26 september 2012 dient verzoeker een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 17 januari 2013 leggen verzoeker en zijn Belgische partner een verklaring af van wettelijke 

samenwoning. 

 

Op 23 januari 2013 dient verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie in functie van zijn Belgische partner.  

 

Op 15 juli 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Bij arrest van de 

Raad nr. 122 965 van 24 april 2014 wordt het beroep tegen deze beslissing verworpen. 

 

Op 6 augustus 2014 wordt ten opzichte van verzoeker een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

Op 8 september 2014 dient verzoeker opnieuw een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie in functie van zijn Belgische partner.  

 

Bij vonnis van de correctionele rechtbank te Gent van 27 oktober 2014 wordt verzoeker veroordeeld tot 

een gevangenisstraf van twee jaar wegens inbreuk op de wetgeving inzake verdovende middelen, met 

uitstel gedurende vijf jaar voor 1 jaar. 

 

Op 4 maart 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Op 13 mei 2015 wordt het kind van verzoeker en zijn partner geboren. 

 

Op 23 juni 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet van 26 september 2012 onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 3 juli 2015 dient verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Unie, als bloedverwant in opgaande lijn van een Belg.  

 

Op 16 juli 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Bij arrest van de 

Raad nr. 154 718 van 16 oktober 2015 wordt deze beslissing vernietigd. 

 

Op 24 december 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris een nieuwe beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). Bij arrest van de Raad nr. 167 341 van 10 mei 2016 wordt het beroep tegen deze beslissing 

verworpen. 

 

Op 2 juni 2016 wordt het tweede kind van verzoeker en zijn Belgische partner geboren. 

 

Op 9 september 2016 dient verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een burger van de 

Unie als bloedverwant in opgaande lijn van dit kind. 

 

Op 29 maart 2017 wordt verzoeker in het bezit gesteld van een F-kaart geldig tot 10 maart 2022. 
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Op 25 april 2017 richt de Dienst Vreemdelingenzaken een brief aan de stad Gent met de vraag om aan 

verzoeker een document ter kennis te brengen, waarin gewezen wordt op artikel 42quater, § 4 van de 

vreemdelingenwet en wordt gevraagd of verzoeker meent dat hij aan één van deze 

uitzonderingssituaties voldoet. Op 10 mei 2017 wordt deze brief aan verzoeker ter kennis gebracht. 

 

Op dezelfde datum richt de Dienst Vreemdelingenzaken nog een brief aan de stad Gent met de vraag 

om aan verzoeker een document ter kennis te brengen, waarin gewezen wordt op de eventuele 

intrekking van verzoekers verblijfsrecht en verzoekers mogelijkheid om alle nuttige documenten voor te 

leggen inzake zijn situatie. Op 10 mei 2017 wordt deze brief aan verzoeker ter kennis gebracht. 

 

Op 2 juni 2017 legt verzoeker een stukkenbundel neer. 

 

Op 17 december 2017 wordt verzoeker aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van 

inbreuk op de wetgeving inzake drugs. 

 

Op 27 juni 2018 wordt verzoeker door de correctionele rechtbank te Gent veroordeeld wegens 

mensenhandel en onopzettelijke slagen en verwondingen tot een gevangenisstraf van negen maanden. 

 

Op 3 juli 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing die een einde stelt aan het 

recht op verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 

 

“In uitvoering van artikel 44 bis, §1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 54 van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt er een einde gesteld aan het verblijf van: 

 

Naam: O. 

Voornaam: H. 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: (…)1983 

Geboorteplaats: A. 

Identificatienummer in het Rijksregister: xxx 

Verblijvende te: (…) 

 

Reden van de beslissing: 

Artikel 44 bis, §1: Onverminderd de paragrafen 2 en 3, kan de minister of zijn gemachtigde een einde 

maken aan het verblijf van de burgers van de Unie en hun familieleden en hun het bevel geven het 

grondgebied te verlaten om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid. 

 

Betrokkene bekwam het verblijfsrecht als familielid van een burger van de Unie, na indiending van een 

bijlage 19ter op 9.09.2016, in functie van zijn Belgisch minderjarig kind, zijnde O.S. (RR: xxx). 

 

Betrokkene is veroordeeld voor volgende feiten: 

Betrokkene werd op 27.10.2014 veroordeeld door de Correctionele Rechtbank van Oost-Vlaanderen, 

afdeling Gent tot een gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel van 5 jaren voor 1 jaar en een geldboete 

van € 1000 euro (x 6 = € 6000) en een bijzondere verbeurdverklaring wegens Verdovende middelen: 

verkoop / het te koop stellen zonder vergunning een daad van deelneming zijnde aan het hoofd – of 

bijkomende bedrijvigheid van een vereniging. 

 

Feiten gekend in de ANG databank: 

GE.27.LA/09373517: Heling 

GE.18.LA/09020017: Heling 

GE.17.LA/07758217: Heling 

GE.36.LA/09345717: Wapen, munitie, onderdeel, toebehoren – bezit 

GE.27.LA/09345017: Heling 

GE.60.LA/07791217: Drugs / in- en uitvoer 

GE.18.LA/00940817: Gewone diefstal 

GE.12.LA/00832217: Gewone diefstal 

GE.12.LA/00827917: Gewone diefstal 

GE.12.LA/00314317: Gewone diefstal 
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GE.43.LA/00213617: Schuldig verzuim 

GE.18.LA/09462016: Gewone diefstal 

GE.18.LA/01073215: Gewone diefstal 

GE.60.LA/02628214: Drugs/verkopen 

GE.43.LA/08014513: Opzettelijke slagen en/of verwondingen 

 

Om overeenkomstig art. 44 bis, §4 rechtmatig een einde te stellen aan het verblijf van een persoon dient 

rekening gehouden te worden met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de betrokkene, met 

de duur van zijn verblijf in het Rijk, alsmede met het bestaan van familiebanden of culturele of sociale 

banden met zijn land van herkomst. In dit verband werd betrokkene aangeschreven op 25.04.2017 om 

zijn humanitaire elementen kenbaar te maken, en dit overeenkomstig art. 42ter, §1, alinea 4 en art. 

42quater, §4. Deze wetsartikels blijken echter niet van toepassing. Echter, gelet de finaliteit van art. 44 

bis, §4 overeenstemt met de bewoordingen van art. 42ter, §1, alinea 4, menen wij wel betrokkene 

voldoende de kans te hebben gegeven zijn humanitaire elementen toe te lichten. De brief werd aan 

betrokkene betekend op 10.05.2017. Deze brief stelt daarenboven duidelijk dat tot aan de eventuele 

afgifte van de F+ kaart betrokkene er aan gehouden is alle relevante wijzigingen in zijn situatie aan onze 

dienst door te geven. 

 

Betrokkene legde in dat kader volgende documenten voor: 

- Attest CAW dd. 2.06.2017 

- F-kaart 

- Ontvangstbewijs van de verklaring tot wettelijke samenwoning dd. 17.01.2013 

- Zwangerschapsattest opgesteld door dokter V. V. G. dd. 1.06.2017 

- Certificaten Nederlands tweede taal 

- Attest van inburgering dd. 6.11.2013 + attest van aanmelding dd. 30.04.2013 

- Getuigschrift cursus maatschappelijke oriëntatie 

- Loonfiche nr. 281.10 – jaar 2014, 2015, 2016 (randstad) 

- Loonstaat voor de weken: 48, 49, 50, 51, 52, 53 (randstad) 

- C4 werkloosheidsbewijs – arbeidsbewijs van de uitzendkracht dd. 15.01.2015 

- Overeenkomst voor beroepsgerichte opleiding dd. 26.05.2015 

- Attest OCMW Gent dd. 31.05.2017 

- Betalingsfiches op naam van V. P. S. + arbeidsovereenkomsten op naam van V. P. S. bij werkgever 

stad Gent (4 oktober 2013, 17 maart 2014 en 21 augustus 2014) 

 

Wanneer we de duur van het verblijf van betrokkene in België bekijken (AI sedert 29.11.2016) kunnen 

we stellen dat deze in verhouding met het verblijf in het land van herkomst slechts een relatief korte 

periode betreft. 

Aangezien betrokkene jarenlang in zijn land van herkomst gewoond heeft, kunnen we stellen dat het 

redelijk is om aan te nemen dat er nog voldoende banden zijn met het land van herkomst. Er zijn geen 

tegenindicaties in het dossier terug te vinden die een terugkeer naar het land van herkomst of origine 

verhinderen. Uit het illegale verblijf van meneer in het Rijk kunnen geen rechten geput worden. Ook de 

leeftijd van betrokkene houdt geen risico in om terug te keren naar het land van herkomst. 

Wat de gezinssituatie betreft blijkt dat betrokkene een geregistreerde partner (verklaring tot wettelijke 

samenwoning dd. 17.01.2013) heeft en vader is van 3 minderjarige Belgische kinderen (blijkt o.a. uit het 

zwangerschapsattest). Echter het familiale en persoonlijke belang van betrokkene is hier dan ook 

ondergeschikt aan de vrijwaring van de openbare orde. Betrokkene diende een aanvraag 

gezinshereniging in op 9.09.2016 en verkreeg op 29 maart 2017 een F-kaart. Betrokkene kreeg naar 

aanleiding van deze aanvraag het voordeel van de twijfel. Echter blijkt dat het verwerven van regulier 

verblijfsrecht betrokkene niet heeft tegengehouden opnieuw feiten te plegen. Immers, betrokkene is in 

de ANG-databank gekend voor 11 feiten alleen al in het jaar 2017. Uit het dossier blijkt bovendien dat 

betrokkene sinds 17.12.2017 opnieuw opgesloten werd in de gevangenis naar aanleiding van een bevel 

tot aanhouding. De feiten waar betrokkene van verdacht wordt, blijken aldus zwaarwichtig genoeg om 

betrokkene inmiddels reeds meer dan een half jaar in voorhechtenis te houden. In het begeleidend 

schrijven van het CAW dd. 2.06.2017 verklaart betrokkene zijn voorgaande straf achter zich te laten en 

zich te focussen op de toekomst en zijn gezin. Hij schrijft de mening aangedaan te zijn dat deze 

gebeurtenis zich niet zal herhalen en als een geïsoleerd feit dient gezien te worden. Echter, de laatste 

feiten zoals gekend in de ANG-databank en zijn huidige voorhechtenis zijn toch een sterke 

tegenindicatie dat betrokkene desondanks zich er nog steeds en herhaaldelijk toe heeft laten verleiden 

de wetten en regels in België alsnog niet te respecteren. Dit getuigt allerminst van verantwoordelijkheid 

tegenover zijn minderjarige kinderen, zoals van een goede huisvader zou mogen verwacht worden. 
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Bovendien had hij moeten weten dat het stellen van strafbare feiten niet ten goede zou komen aan het 

behouden van regulier verblijfsrecht. 

Wat betreft zijn economische situatie legt betrokkene verschillende loonfiches/loonstaten, een C4 en 

een overeenkomst voor beroepsgerichte opleiding dd. 26.05.2015 voor. Echter, het hebben van een job 

/ inkomen / getuigschrift is geen afdoende bewijs van een uitermate van integratie gezien dit een 

voorwaarde is om een min of meer menswaardig bestaan te leiden. Betrokkene verklaart in de brief van 

het CAW dd. 02.06.2017 voorts ook dat gezien zijn verblijfsprocedure tot voor kort heel onregelmatig 

verliep, hij vaak zijn tewerkstelling heeft moeten stopzetten ten gevolge van het vervallen van zijn AI. 

Echter kan in dat kader opgemerkt worden dat betrokkene sinds de afgifte van het AI op 29.11.2016 en 

de daaropvolgende afgifte van de F-kaart op 29.03.2017 niet bijster veel heeft gewerkt: uit Dolsis blijkt 

immers slechts een tewerkstelling van 29.11.2017 tot 18.12.2017. Betrokkene heeft klaablijkelijk meer 

gewerkt in de jaren dat hij slechts in het bezit was van een AI, dan sinds het verkrijgen van regulier 

verblijf. Dit roept toch enigszins vragen op bij de aangehaalde verklaring van betrokkene en betrokkenes 

economische integratie. Betrokkene is op economisch actieve leeftijd, en kan evenwel zijn 

werkervaringen die hij in België heeft opgedaan, aanwenden in het land van herkomst om aldaar aan de 

slag te gaan. Verder dient er opgemerkt te worden dat betrokkene momenteel in de gevangenis verblijft, 

in voorhechtenis weliswaar, en dus niet meer tewerkgesteld is. Hij valt heden aldus ook ten laste van de 

openbare overheden. Uit het attest van het OCMW dd. 31.05.2017 blijkt bovendien dat het gezin zich 

moet beroepen op financiele steun van het OCMW. Dit gegeven vormt evenmin een bewijs van 

integratie. De loonfiches en arbeidsovereenkomsten op naam van mevrouw V. P. S. doen hier geen 

afbreuk aan aangezien deze niet langer actueel zijn en deze documenten niet aan betrokkene 

toebehoren. 

Aangaande de sociale en culturele integratie legt betrokkene certificaten Nederlands tweede taal, 

Getuigschrift cursus maatschappelijke oriëntatie en een attest van inburgering dd. 6.11.2013 + attest 

van aanmelding dd. 30.04.2013 voor. Hier dient opgemerkt te worden dat het volgen van deze 

cursussen verplicht is. Het kennen van de regiotaal is nodig om een menswaardig bestaan te kunnen 

leiden en om goed te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Bijgevolg toont dit niet aan dat 

betrokkene op een bijzondere manier reeds geïntegreerd is in België of grote moeite doet om 

geïntegreerd te geraken. 

Wat betreft de gezondheidstoestand van betrokkene dient opgemerkt te worden dat betrokkene geen 

enkel document heeft voorgelegd waaruit blijkt dat betrokkene zijn gezondheid een probleem zou 

vormen om terug te keren naar het land van herkomst. 

Betrokkene heeft verder ook drie kinderen van Belgische nationaliteit: O. S., geboren op (…) 2015, O. 

S., geboren op (…) 2016 en O. Y., geboren op (…) 2017. Desondanks heeft betrokkene zich ertoe laten 

verleiden de wetten en regels in België alsnog niet te respecteren. Dit getuigt allerminst van 

verantwoordelijkheid tegenover het minderjarige kind, zoals van een goede huisvader zou mogen 

verwacht worden. Bovendien had hij moeten weten dat het stellen van strafbare feiten niet ten goede 

zou komen aan het behouden van regulier verblijfsrecht. Het niet respecteren van de strafrechtelijke 

bepalingen in België getuigt expliciet van het niet geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving en dit 

eigenlijk ook niet na te streven. 

Uit de aard, de ernst, en het recidivisme van de feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van betrokkene 

een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het fundamenteel belang van de 

samenleving. 

Het familiale en persoonlijke belang van betrokkene is hier dan ook ondergeschikt aan de vrijwaring van 

de openbare orde. 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. 

In dit kader kan tot slot worden opgemerkt dat niets betrokkene ervan weerhoudt de band met zijn 

kinderen en zijn partner vanuit het buitenland te onderhouden net zoals hij dit heden vanuit de 

gevangenis mogelijks doet. Er kunnen namelijk afspraken gemaakt worden tussen de moeder van de 

kinderen en hemzelf dat de kindjes hun vader met enige regelmaat kunnen zien en betrokkene 

(eventueel gedeeltelijk op afstand) zo toch zijn vaderschap kan uitoefenen en hij eveneens zijn relatie 

met zijn partner kan verderzetten. Deze beslissing verhindert immers niet dat zijn partner en kinderen 

hem bezoeken in het land van herkomst of elders. Verder kunnen moderne communicatietechnologieën 

de verzoeker in staat stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te blijven met zijn gezin. 

Er wordt immers opgemerkt: de “georganiseerde drugshandel is een diffuse vorm van criminaliteit, met 

indrukwekkende economische en operationele en zeer dikwijls grensoverschrijdende connecties. Gelet 

op de verwoestende effecten van de met deze handel verbonden criminaliteit wordt in kaderbesluit 

2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften 

met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van 
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de illegale drugshandel (PB L 335, blz. 8) in het eerste punt van de considerans overwogen dat de 

illegale drugshandel een bedreiging vormt voor de gezondheid, de veiligheid en de levenskwaliteit van 

de burgers van de Unie, alsook voor de wettige economie, de stabiliteit en de veiligheid van de 

lidstaten.” 

“Drugsverslaving is een ramp voor de individuele mens en een economisch en sociaal gevaar voor de 

mensheid […]; ook kan de georganiseerde drugshandel zulke vormen aannemen dat zij een 

rechtstreekse bedreiging vormt voor de gemoedsrust en de fysieke veiligheid van de bevolking als 

geheel of een groot deel daarvan”. 

Vandaar dat de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit onder het begrip “ernstige reden 

van openbare orde of openbare veiligheid” valt (cf. HvJ 23 november 2010, nr. C-145/09 

Duitsland/Tsakouridis (Grote kamer)). 

 

Vandaar dat overeenkomstig 44 bis, §1 van de wet van 15.12.1980 het verblijfsrecht van betrokkene 

kan ingetrokken worden. Deze maatregel is wel degelijk evenredig met het familiaal belang, op basis 

van het welke betrokkene het verblijfsrecht wenst te behouden. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt immers in het arrest met nummer 41987 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. 

 

Wat betreft de verklaringen uit de brief van het CAW dd. 2.06.2017 dient opgemerkt te worden dat al de 

niet weerlegde gegevens verklaringen op eer betreffen. Gelet het gesolliciteerd karakter van een 

verklaring op eer niet kan worden uitgesloten, kunnen deze dus niet in overweging worden genomen. Er 

werden voorts geen objectieve en verifieerbare stukken voorgelegd die de verklaringen zouden kunnen 

staven. 

 

Gezien het geheel van bovenstaande elementen, wordt het verblijfsrecht van betrokkene ingetrokken. 

De F-kaart dient te worden gesupprimeerd.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Ter zitting legt de advocaat van de verzoekende partij stukken neer over de bezoeken die verzoeker in 

de gevangenis ontving. Het neerleggen van bijkomende stukken in de annulatieprocedure is niet 

voorzien in het procedurereglement van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Deze stukken 

worden uit de debatten geweerd. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

In de nota werpt de verwerende partij volgende exceptie op: 

 

“De verweerder merkt voorafgaandelijk op dat conform artikel 39/79, 7° van de Wet dd. 15.12.1980 

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

vreemdelingen, het annulatieberoep ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen een 

beslissing “waarbij een einde gemaakt wordt aan het verblijf van een burger van de Unie of zijn familielid 

bedoeld”, opschortende werking heeft. Geen maatregel van gedwongen tenuitvoerlegging kan derhalve 

worden genomen t.a.v. verzoekende partij hangende het beroep voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

Verzoekende partij heeft er dan ook geen belang bij om de schorsing van de bestreden beslissing te 

verzoeken. 

De vordering tot schorsing is dan ook onontvankelijk wegens gebrek aan belang.” 

 

Artikel 39/79 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1.  

Onder voorbehoud van paragraaf 3 en behalve mits toestemming van betrokkene, kan tijdens de voor 

het indienen van het beroep vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, gericht tegen 

de in het tweede lid bepaalde beslissingen, ten aanzien van de vreemdeling geen enkele maatregel tot 

verwijdering van het grondgebied gedwongen worden uitgevoerd en mogen geen zodanige maatregelen 

ten opzichte van de vreemdeling worden genomen wegens feiten die aanleiding hebben gegeven tot de 

beslissing waartegen dat beroep is ingediend.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

De in het eerste lid bedoelde beslissingen zijn: 

(…) 

7° elke beslissing tot weigering van erkenning van een verblijfsrecht aan een burger van de Unie of zijn 

familielid bedoeld in artikel 40bis op grond van toepasselijke Europese regelgeving alsmede iedere 

beslissing waarbij een einde gemaakt wordt aan het verblijf van een burger van de Unie of zijn familielid 

bedoeld, in artikel 40bis; 

(…).” 

 

Overeenkomstig artikel 39/79, 7° van de vreemdelingenwet heeft huidig beroep schorsende werking, 

zodat de verwerende partij kan worden gevolgd en de vordering tot schorsing onontvankelijk is. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Eerste middel 

Schending van artikel 44bis, § 4 van de vreemdelingenwet 

Schending van artikel 62, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet 

Schending van artikel 8 EVRM 

Artikel 44bis, § 4 van de vreemdelingenwet luidt: 

"§ 4. Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in de paragrafen 

1, 2 of 3 te nemen, houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn 

familielid op het grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische 

situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van 

oorsprong." 

Om een einde te stellen aan het verblijf van verzoeker dienen bovenvermelde factoren in rekening te 

worden gebracht. 

Vooreerst dient rekening te worden gehouden met de duur van het verblijf van verzoeker in het Rijk. 

Verzoeker verblijft sedert een twaalftal jaar in België. Hij woont sinds 2011 feitelijk samen met zijn 

partner, mevr. V. P. Sedert 17 januari 2013 verblijft verzoeker ontegensprekelijk ononderbroken in het 

Rijk, daar het koppel sedertdien wettelijk samenwoont. 

Ook dient de gezinssituatie van verzoeker in rekening te worden gebracht. Verzoeker leeft sedert 2011 

samen met zijn partner, mevr. V. P., en haar twee zonen uit vorige relaties. Dat verzoeker en mevr. V. 

P. een sterke en stabiele relatie hebben, valt af te leiden uit het feit dat mevrouw verzoeker nog steeds 

volop steunt, ongeacht het feit dat hij reeds meermaals in aanraking kwam met justitie. Mevrouw 

bezoekt haar partner geregeld in de Gentse gevangenis.  

Daarenboven en eens te meer, dient rekening te worden gehouden met het feit dat verzoeker drie zeer 

jonge kinderen heeft met mevrouw. De kinderen hebben de leeftijd van drie, twee en net één jaar en 

bezoeken hun vader in de gevangenis zowel tijdens het gewone bezoek ais tijdens de momenten voor 

kinderbezoek. Dat het bestaan van een affectieve band tussen verzoeker en zijn kinderen duidelijk is.  

Dat verzoeker, ongeacht zijn hechtenis, aldus een gezinscel vormt met zijn kinderen. 

Dat in casu niet alleen het gezinsleven van verzoeker zelf manifest zou worden geschaad mocht de 

bestreden beslissing niet worden vernietigd, minstens geschorst, maar ook dat van zijn partner en hun 

drie zeer jonge kinderen en de zonen van mevrouw uit vorige relaties. 

Ter zake zou artikel 8 van het EVRM manifest worden geschonden zo het verblijf van verzoeker zou 

worden beëindigd. Het feit dat verzoeker in het verleden reeds wetsinbreuken heeft begaan, staat 

allerminst in de weg dat er in zijn hoofde sprake is van een beschermenswaardig gezinsleven in de zin 

van artikel 8 van het EVRM. 

Het komt eveneens toe aan de gemachtigde rekening te houden met de sociale, culturele en 

economische integratie van verzoeker in het Rijk. De gemachtigde maakt een oplijsting van de door 

verzoeker voorgelegde documenten en zal dus willen erkennen dat verzoeker wel degelijk is 

geïntegreerd in België. Hiervan getuigen onder meer, zoals opgelijst in de bijlage: 

- Zijn certificaten van Nederlands tweede taal; 

- Zijn attest van inburgering d.d. 6 november 2013; 

- Zijn getuigschrift van de cursus maatschappelijke oriëntatie; 

- Zijn overeenkomst voor een beroepsgerichte opleiding; 

- Verschillende loonfiches en loonstaten; 

- … 

Tot slot dient rekening te worden gehouden met de mate waarin verzoeker bindingen heeft met zijn land 

van oorsprong. Gelet op het feit dat verzoeker reeds een twaalftal jaar in België verblijft en gelet op het 
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feit dat alle familiale en sociale belangen van verzoeker zich actueel in België bevinden, dient 

geconcludeerd dat de bindingen van verzoeker met zijn land van oorsprong verwaarloosbaar zijn. 

Dat het voorbijgaan aan het werkelijke gewicht van duur van het verblijf van verzoeker in het Rijk, zijn 

gezinssituatie, zijn sociale, culturele en economische integratie in het Rijk en zijn bindingen met zijn land 

van oorsprong, een duidelijke inbreuk vormt op het bepaalde in 44bis, § 4 van de vreemdelingenwet. 

Dat om deze redenen een schending kan worden vastgesteld van artikel 44bis, § 4 van de 

vreemdelingenwet. 

 

Aan verzoeker werd op 10 mei 2017 een brief betekend waarin overeenkomstig de artikelen42ter, § 1, 

4° en 42quater, § 4 van de vreemdelingenwet aan verzoeker werd gevraagd zijn humanitaire redenen 

kenbaar te maken. De bestreden beslissing stelt terecht vast dat deze wetsartikelen niet van toepassing 

zijn in geval van verzoeker. Zij hebben immers betrekking op de beëindiging van een huwelijk, een 

geregistreerd partnerschap of gezamenlijke vestiging. De bestreden beslissing gaat verder door te 

stellen dat de finaliteit van deze artikelen dezelfde is ais die van artikel 44bis, § 4 van de 

vreemdelingenwet en dat verzoeker aldus voldoende de kans heeft gekregen om zijn humanitaire 

elementen toe te lichten, quod certe non. Verzoeker heeft inderdaad enkele documenten overgelegd om 

zijn humanitaire motieven kenbaar te maken, doch had geen besef van de draagwijdte van de 

procedure die daaraan ten basis lag. Immers kon verzoeker er op basis van de aan hem overhandigde 

documenten van uitgaan dat omwille van zijn hechtenis pakweg een einde zou worden gesteld aan zijn 

wettelijke samenwoning met mevr. V.P., maar dat dat geen gevolgen zou hebben op zijn verblijfsrecht in 

België gelieerd aan zijn drie minderjarige Belgische kinderen. Op basis van de aan verzoeker overlegde 

documenten, kon verzoeker terecht aannemen dat zijn verblijfsrecht dat hij geniet overeenkomstig zijn 

vaderschap van Belgische kinderen niet zou worden aangetast. Immers wordt in de artikelen 42ter, § 1, 

4° en 42quater, § 1, eerste lid, 4o (waarnaar artikel 42quater, § 4 verwijst) met geen woord gerept over 

minderjarige kinderen. Verzoeker, beperkt bekend met de administratieve procedures in kwestie, kon 

inderdaad - doch verkeerdelijk - aannemen dat enkel een beslissing zou worden genomen inzake zijn 

samenwoning met mevr. V.P. en niet inzake zijn gezinshereniging met zijn minderjarige kinderen. 

Aldus dient te worden vastgesteld dat aan verzoeker onvoldoende de kans werd gegeven zijn 

humanitaire redenen kenbaar te maken voor wat betreft de toepassing van artikel 44bis, § 4 van de 

vreemdelingenwet. 

Dit vormt eveneens een inbreuk op artikel 62, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet dat stelt: 

"Wanneer er wordt overwogen om het verblijf van een vreemdeling die gemachtigd of toegelaten is tot 

een verblijf van meer dan drie maanden op het grondgebied van het Rijk of die het recht heeft om er 

meer dan drie maanden te verblijven, te beëindigen of in te trekken wordt de betrokkene hiervan 

schriftelijk op de hoogte gebracht en wordt hem de mogelijkheid geboden om de relevante elementen 

aan te voeren die het nemen van een beslissing kunnen verhinderen of beïnvloeden." 

Dat ook om deze reden een schending kan worden vastgesteld van artikel 44bis, § 4 van de 

vreemdelingenwet, evenals van artikel 62, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet. Immers werd aan 

verzoeker, zoals gesteld, niet expliciet duidelijk gemaakt dat zijn verblijfsrecht ten einde zou kunnen 

komen ondanks zijn vaderschap van Belgische kinderen. 

De bestreden beslissing stelt dat het familiale en persoonlijke belang van verzoeker ondergeschikt is 

aan de vrijwaring van de openbare orde (stuk 1, pagina 2). Hiervoor wordt verwezen naar het feit dat 

verzoeker zich heden in voorlopige hechtenis bevindt. Het dient benadrukt dat de voorlopige hechtenis 

geen straf is, dat verzoeker voor de feiten die aan de basis daarvan liggen nog niet werd veroordeeld en 

wel integendeel: nog steeds wordt geacht daaraan onschuldig te zijn. Verzoeker tekende hoger beroep 

aan tegen de vonnissen waarbij hij in eerste aanleg werd veroordeeld. Verzoeker kan ter zake bijgevolg 

nog worden vrijgesproken. Van recidivisme, als beëindigingsgrond aangehaald in de bestreden bijlage, 

kan in strikte zin dan ook geen sprake zijn (stuk 1, pagina 3). 

Nochtans veronderstelt het begrip openbare orde volgens de wetgever "hoe dan ook, naast de 

verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, [...] dat er sprake is 

van een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de 

samenleving aantast (arrest Z. Zh., van 11 juni 2015, C-554-13, EU:C:2015:377, punten 48 en 50 en 

vermelde rechtspraak; arrest H.T., van 24 juni 2015, C 373-13, EU:C:2015:413, punt 79; arrest 

Byankov, C-249/11, EU:C:2012:608, punt 40 en vermelde rechtspraak)" (Parl.St. Kamer, 2016-17, nr. 

2215/001, pp. 19-20). De gemachtigde motiveert het gevaar voor de openbare orde op basis van het 

gegeven dat verzoeker heden in voorlopige hechtenis zit. Gelet op het feit dat die voorlopige hechtenis 

er per definitie één is voor feiten waaraan verzoeker nog onschuldig kan worden bevonden, kan daaruit 

niet worden afgeleid dat er heden sprake is van een "werkelijke, actuele en voldoende ernstige 

bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast", ergo een gevaar voor de 

openbare orde. 
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Zelfs indien verzoeker zou worden veroordeeld voor de tenlasteleggingen op basis waarvan hij zich 

heden in voorlopige hechtenis bevindt, dan nog zou het loutere verwijzen naar recidive niet volstaan ais 

motivering. Een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van 

de samenleving dient aangetoond. 

Voor de volledigheid dient benadrukt dat de verschillende ANG-meldingen die op naam van verzoeker 

te vinden zijn, geen enkele bewijswaarde in zich dragen. 

 

Verzoeker stelt zich te focussen op de toekomst en op zijn gezin en zich niet langer in te laten met het 

plegen van misdrijven opdat hij de gezinscel met zijn partner, hun drie gemeenschappelijke kinderen en 

de twee andere kinderen van mevrouw zou kunnen verderzetten. 

Dat de artikelen 44bis, § 4 en 62, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet werden geschonden. Dat 

artikel 8 EVRM werd geschonden. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

Dat de bestreden beslissing aldus dient te worden vernietigd, dat de tenuitvoerlegging ervan minstens 

moet worden geschorst.” 

 

4.1.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“Betreffende het eerste middel 

In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- Artikel 44bis, §4 Vreemdelingenwet 

- Artikel 62, §1 Vreemdelingenwet 

- Artikel 8 EVRM 

Betreffende de vermeende schending van art. 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 en van art. 62 

Vreemdelingenwet, laat de verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van 

verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt 

de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te 

hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat 

deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking 

staande rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde 

vaststelling impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693). 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekende partij het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken. 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

Deze vermeldingen laten verzoekende partij toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan 

een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 21) 

genomen werd en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de betrokken formele 

motiveringsverplichting wordt beoogd. 

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. 

De uiteenzetting van verzoekende partij kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu de 

beschouwingen van verzoekende partij niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door 

haar geschonden geachte rechtsregels. 

Gelet op het voorgaande is de verweerder de mening toegedaan dat dit aspect van het eerste middel 

van verzoekende partij onontvankelijk, minstens ongegrond is. 

Voor het geval de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hier toch anders over zou denken en dus 

louter subsidiair, merkt de verweerder bijkomend nog op dat de juridische beschouwingen die in de 

uiteenzetting van verzoekende partijvoorkomen bovendien niet pertinent zijn. 
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Verzoekende partij meent dat de bestreden beslissing geen rekening houdt met alle elementen die in 

deze zaak voorliggen. 

Zo wijst de verzoekende partij erop dat er ten onrechte geen rekening werd gehouden met : 

- Zijn gezinsleven, m.n. partner en 3 minderjarige kinderen, 

- De duur van het verblijf van de verzoekende partij in het Rijk 

- De sociale, culturele integratie, 

- De bindingen met het land van oorsprong. 

Verder stelt de verzoekende partij ook dat hij weliswaar werd uitgenodigd om elementen voor te leggen 

in het kader van artikel 42quater, §1, alinea 4 Vreemdelingenwet , doch geen enkel besef had van de 

draagwijdte van da artikel. 

Er zou aan de verzoekende partij onvoldoende de kans zijn geboden de humanitaire elementen toe te 

lichten voor wat betreft de toepassing van artikel 44 bis, §4 Vreemdelingenwet. 

Tot slot meent de verzoekende partij dat de werkelijke actuele dreiging voor de openbare orde niet is 

aangetoond. 

De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van art. 44bis § 1 van de Vreemdelingenwet: 

“§ 1. Onverminderd de paragrafen 2 en 3, kan de minister of zijn gemachtigde een einde maken aan het 

verblijf van de burgers van de Unie en hun familieleden en hun het bevel geven het grondgebied te 

verlaten om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid. 

§ 2. De minister kan een einde maken aan het verblijf van de burgers van de Unie en hun familieleden 

die krachtens de artikelen 42quinquies en 42sexies een duurzaam verblijfsrecht hebben verkregen en 

hun het bevel geven het grondgebied te verlaten, alleen om ernstige redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid..” 

Terwijl artikel 44bis, §4 bepaalt: 

“4. Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in de paragrafen 1, 

2 of 3 te nemen, houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn 

familielid op het grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische 

situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van 

oorsprong.” 

In casu werd in de bestreden beslissing rekening gehouden met : 

- De duur van het verblijf in het Rijk : 

“Wanneer we de duur van het verblijf van betrokkene in België bekijken (Al sedert 29.11.2016) kunnen 

we stellen dat deze in verhouding met het verblijf in het land van herkomst slechts een relatief korte 

periode betreft. Aangezien betrokkene jarenlang in zijn land van herkomst gewoond heeft, kunnen we 

stellen dat het redelijk is om aan te nemen dat er nog voldoende banden zijn met het land van herkomst. 

Er zijn geen tegenindicaties in het dossier terug te vinden die een terugkeer naar het land van herkomst 

of origine verhinderen. Uit het illegale verblijf van meneer in het Rijk kunnen geen rechten geput worden. 

Ook de leeftijd van betrokkene houdt geen risico in om terug te keren naar het land van herkomst.” 

- Het gezinsleven van de verzoekende partij 

“Wat de gezinssituatie betreft blijkt dat betrokkene een geregistreerde partner (verklaring tot wettelijke 

samenwoning dd. 17.01.2013> heeft en vader is van 3 minderjarige Belgische kinderen (blijkt o.a. uit het 

zwangerschapsattest). Echter het familiale en persoonlijke belang van betrokkene is hier dan ook 

ondergeschikt aan de vrijwaring van de openbare orde. Betrokkene diende een aanvraag 

gezinshereniging in op 9.09.2016 en verkreeg op 29 maart 2017 een F-kaart. Betrokkene kreeg naar 

aanleiding van deze aanvraag het voordeel van de twijfel. Echter blijkt dat het verwerven van regulier 

verblijfsrecht betrokkene niet heeft tegengehouden opnieuw feiten te plegen. Immers, betrokkene is in 

de ANG-databank gekend voor 11 feiten alleen al in het jaar 2017. Uit het dossier blijkt bovendien dat 

betrokkene sinds 17.12.2017 opnieuw opgesloten werd in de gevangenis naar aanleiding van een bevel 

tot aanhouding. De feiten waar betrokkene van verdacht wordt, blijken aldus zwaarwichtig genoeg om 

betrokkene inmiddels reeds meer dan een half jaar in voorhechtenis te houden. In het begeleidend 

schrijven van het CAW dd. 2.06.2017 verklaart betrokkene zijn voorgaande straf achter zich te laten en 

zich te focussen op de toekomst en zijn gezin. Hij schrijft de mening aangedaan te zijn dat deze 

gebeurtenis zich niet zal herhalen en als een geïsoleerd feit dient gezien te worden. Echter, de laatste 

feiten zoals gekend in de ANG-databank en zijn huidige voorhechtenis zijn toch een sterke 

tegenindicatie dat betrokkene desondanks zich er nog steeds en herhaaldelijk toe heeft laten verleiden 

de wetten en regels in België alsnog niet te respecteren. Dit getuigt allerminst van verantwoordelijkheid 

tegenover zijn minderjarige kinderen, zoals van een goede huisvader zou mogen verwacht worden. 

Bovendien had hij moeten weten dat het stellen van strafbare feiten niet ten goede zou komen aan het 

behouden van regulier verblijfsrecht.” 

- Zijn economische situatie 

“Wat betreft zijn economische situatie legt betrokkene verschillende loonfiches/loonstaten, een C4 en 

een overeenkomst voor beroepsgerichte opleiding dd. 26.05.2015 voor. Echter, het hebben van een job 
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/ inkomen 1 getuigschrift is geen afdoende bewijs van een uitermate van integratie gezien dit een 

voorwaarde is om een min of meer menswaardig bestaan te leiden. Betrokkene verklaart in de brief van 

het CAW dd. 02.06.2017 voorts ook dat gezien zijn verblijfsprocedure tot voor kort heel onregelmatig 

verliep, hij vaak zijn tewerkstelling heeft moeten stopzetten ten gevolge van het vervallen van zijn Al. 

Echter kan in dat kader opgemerkt worden dat betrokkene sinds de afgifte van het Al op 29.11.2016 en 

de daaropvolgende afgifte van de F-kaart op 29.03.2017 niet bijster veel heeft gewerkt: Uit Dolsis blijkt 

immers slechts een tewerkstelling van 29.11.2017 tot 18.12.2017. Betrokkene heeft klaarblijkelijk meer 

gewerkt in de jaren dat hij slechts in het bezit was van een Al, dan sinds het verkrijgen van regulier 

verblijf. Dit roept toch enigszins vragen op bij de aangehaalde verklaring van betrokkene en 

betrokkene’s economische integratie. Betrokkene is op economisch actieve leeftijd, en kan evenwel zijn 

werkervaringen die hij in België heeft opgedaan, aanwenden in het land van herkomst om aldaar aan de 

slag te gaan. Verder dient er opgemerkt te worden dat betrokkene momenteel in de gevangenis verblijft, 

in voorhechtenis weliswaar, en dus niet meer tewerkgesteld is. Hij valt heden aldus ook ten laste van de 

openbare overheden. Uit het attest van het OCMW dd. 31.05.2017 blijkt bovendien dat het gezin zich 

moet beroepen op financiële steun van het OCMW. Dit gegeven vormt evenmin een bewijs van 

integratie. De loonfiches en arbeidsovereenkomsten op naam van mevrouw V. P. S. doen hier geen 

afbreuk aan aangezien deze niet langer actueel zijn en deze documenten niet aan betrokkene 

toebehoren.” 

- De sociale/culturele integratie 

“Aangaande de sociale en culturele integratie legt betrokkene certificaten Nederlands tweede taal, 

Getuigschrift cursus maatschappelijke oriëntatie en een attest van inburgering dd. 6.11.2013 + attest 

van aanmelding dd. 30.04.2013 voor. Hier dient opgemerkt te worden dat het volgen van deze 

cursussen verplicht is. Het kennen van de regiotaal is nodig om een menswaardig bestaan te kunnen 

leiden en om goed te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Bijgevolg toont dit niet aan dat 

betrokkene op een bijzondere manier reeds geïntegreerd is in België of grote moeite doet om 

geïntegreerd te geraken.” 

Waar de verzoekende partij voorhoudt dat met deze elementen geen rekening zou zijn gehouden, gaat 

zij voorbij aan de uitvoerige motieven van de bestreden beslissing, die zij volledig onbesproken laat. 

In zoverre de verzoekende partij stelt dat haar niet de kans werd geboden om de “humanitaire 

elementen” toe te lichten, merkt de verwerende partij op dat de verzoekende partij niet verduidelijkt met 

welke elementen door de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging geen rekening zou zijn gehouden. 

De verzoekende partij werd op 10.05.2017 een uitnodiging betekend om alle elementen toe te lichten 

m.b.t. de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid op het grondgebied van het 

Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie 

in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong. 

In casu werden door de verzoekende partij ook stukken voorgelegd, en hierover werd door de 

gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging standpunt ingenomen. 

Waar de verzoekende partij voorhoudt dat zij geen actuele bedreiging zou vormen voor de openbare 

orde, wijst de verwerende partij er op dat uit de aard, de ernst, en het recidivisme van de feiten blijkt dat 

het persoonlijk gedrag van betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt 

voor het fundamenteel belang van de samenleving. 

De verzoekende partij maakte zich o.m. schuldig aan heling, drugshandel, diefstal en opzettelijke slagen 

en verwondingen. 

Op de koop toe werd hij bij vonnis d.d. 27.06.2018 van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, 

afdeling Gent, veroordeeld voor feiten van illegale tewerkstelling en mensenhandel tot een effectieve 

gevangenisstraf van 9 maanden (zie administratief dossier). 

De feiten in dit dossier dateren van januari 2017. 

De verzoekende partij kan dus niet ernstig voorhouden dat hij geen gevaar vormt voor de openbare 

orde. 

De loutere bewering dat hij “zich in de toekomst wil focussen op zijn gezin” kan hieraan geen afbreuk 

doen. 

In tegenstelling tot wat verzoekende partij voorhoudt, heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris dan 

ook uitdrukkelijk rekening gehouden met de aard en ernst van de feiten. Tevens werd een 

belangenafweging uitgevoerd en dit i.t.t. hetgeen verzoekende partij voorhoudt. 

In de mate dat verzoekende partij deze feiten anders beoordeelt, laat verweerder gelden dat het loutere 

feit dat verzoekende partij blijk geeft van een andere inschatting van de door haar gepleegde feiten, niet 

van aard is afbreuk te doen aan de wettigheid van de bestreden beslissing. 
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De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

4.1.3. De bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 44bis, § 1 van de vreemdelingenwet. 

Verzoeker voert de schending aan van artikel 44bis, § 4 van de vreemdelingenwet, van artikel 8 van het 

EVRM en van artikel 62, § 1 van de vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in 

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

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht samen met de 

aangevoerde schending van artikel 44bis, § 4 van de vreemdelingenwet en van artikel 62, § 1 van de 

vreemdelingenwet. 

 

Artikel 44bis van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. 

Onverminderd de paragrafen 2 en 3, kan de minister of zijn gemachtigde een einde maken aan het 

verblijf van de burgers van de Unie en hun familieleden en hun het bevel geven het grondgebied te 

verlaten om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid. 

§ 2. 

De minister kan een einde maken aan het verblijf van de burgers van de Unie en hun familieleden die 

krachtens de artikelen 42quinquies en 42sexies een duurzaam verblijfsrecht hebben verkregen en hun 

het bevel geven het grondgebied te verlaten, alleen om ernstige redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid. 

§ 3. 

De minister kan een einde maken aan het verblijf van de volgende burgers van de Unie en hun het 

bevel geven het grondgebied te verlaten, alleen om dwingende redenen van nationale veiligheid : 

1° de burgers van de Unie die op het grondgebied van het Rijk hebben verbleven gedurende de tien 

voorafgaande jaren; 

2° de burgers van de Unie die minderjarig zijn, behalve indien de beslissing noodzakelijk is in het belang 

van het kind, zoals bepaald in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind van 

20 november 1989. 

§ 4. 

Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in de paragrafen 1, 2 

of 3 te nemen, houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid 

op het grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, 

sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van 

oorsprong.” 

 

Artikel 62, § 1 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. 

Wanneer er wordt overwogen om het verblijf van een vreemdeling die gemachtigd of toegelaten is tot 

een verblijf van meer dan drie maanden op het grondgebied van het Rijk of die het recht heeft om er 

meer dan drie maanden te verblijven, te beëindigen of in te trekken wordt de betrokkene hiervan 

schriftelijk op de hoogte gebracht en wordt hem de mogelijkheid geboden om de relevante elementen 

aan te voeren die het nemen van een beslissing kunnen verhinderen of beïnvloeden. 

Vanaf de ontvangst van het in het eerste lid bedoelde geschrift beschikt de betrokkene over een termijn 

van vijftien dagen om de relevante elementen schriftelijk over te zenden. Rekening houdend met de 

omstandigheden eigen aan het geval kan deze termijn worden ingekort of verlengd, indien dat nuttig of 

noodzakelijk blijkt te zijn voor het nemen van een beslissing. 

De in het eerste lid bedoelde verplichting is niet van toepassing in de volgende gevallen : 

1° indien redenen van Staatsveiligheid zich daartegen verzetten; 

2° indien de bijzondere omstandigheden, eigen aan dit geval, dit in de weg staan of dit verhinderen, 

omwille van hun aard of ernst; 
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3° de betrokkene is onbereikbaar.” 

 

4.1.4.1. Verzoeker voert in een eerste onderdeel van het eerste middel aan dat artikel 44bis , § 4 van de 

vreemdelingenwet geschonden is omdat onvoldoende rekening werd gehouden met de daarin 

opgesomde elementen. Verzoeker stelt dat rekening moet worden gehouden met de duur van zijn 

verblijf in België (twaalf jaar), met het feit dat hij sinds 2011 feitelijk en sinds 2013 wettelijk samenwoont, 

en met zijn gezinsleven. Verzoeker voert aan dat zijn partner hem is komen bezoeken in de gevangenis, 

dat hij drie zeer jonge kinderen heeft met haar die ook op bezoek komen in de gevangenis, dat het 

bestaan van de affectieve band met zijn kinderen duidelijk is. Verzoeker meent dat zijn gezinsleven 

wordt geschaad maar ook dat van zijn partner en hun gemeenschappelijke kinderen, net als het 

gezinsleven van de kinderen van zijn partner uit vorige relaties. Artikel 8 van het EVRM wordt manifest 

geschonden. Verzoeker meent dat ook rekening moet worden gehouden met zijn sociale, culturele en 

economische integratie in het Rijk. Volgens verzoeker erkent de verwerende partij dit door de 

neergelegde stukken in dit verband te vermelden. Verzoeker vervolgt dat rekening moet worden 

gehouden met de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong. Verzoeker meent dat 

deze verwaarloosbaar zijn omdat hij al twaalf jaar in België verblijft. 

 

4.1.4.2. Uit de bestreden beslissing blijkt dat wel degelijk rekening werd gehouden met de elementen die 

worden opgesomd in artikel 44bis, § 4 van de vreemdelingenwet. 

 

Over de duur van het verblijf van verzoeker op het grondgebied van het Rijk wordt het volgende gesteld: 

 

“Wanneer we de duur van het verblijf van betrokkene in België bekijken (AI sedert 29.11.2016) kunnen 

we stellen dat deze in verhouding met het verblijf in het land van herkomst slechts een relatief korte 

periode betreft.” 

 

Over zijn leeftijd wordt het volgende gesteld: 

 

“Ook de leeftijd van betrokkene houdt geen risico in om terug te keren naar het land van herkomst.” 

 

en  

 

Betrokkene is op economisch actieve leeftijd, en kan evenwel zijn werkervaringen die hij in België heeft 

opgedaan, aanwenden in het land van herkomst om aldaar aan de slag te gaan.” 

 

Over zijn gezondheidstoestand wordt het volgende overwogen: 

 

“Wat betreft de gezondheidstoestand van betrokkene dient opgemerkt te worden dat betrokkene geen 

enkel document heeft voorgelegd waaruit blijkt dat betrokkene zijn gezondheid een probleem zou 

vormen om terug te keren naar het land van herkomst.” 

 

Over zijn gezinssituatie wordt het volgende overwogen: 

 

“Wat de gezinssituatie betreft blijkt dat betrokkene een geregistreerde partner (verklaring tot wettelijke 

samenwoning dd. 17.01.2013) heeft en vader is van 3 minderjarige Belgische kinderen (blijkt o.a. uit het 

zwangerschapsattest). Echter het familiale en persoonlijke belang van betrokkene is hier dan ook 

ondergeschikt aan de vrijwaring van de openbare orde. Betrokkene diende een aanvraag 

gezinshereniging in op 9.09.2016 en verkreeg op 29 maart 2017 een F-kaart. Betrokkene kreeg naar 

aanleiding van deze aanvraag het voordeel van de twijfel. Echter blijkt dat het verwerven van regulier 

verblijfsrecht betrokkene niet heeft tegengehouden opnieuw feiten te plegen. Immers, betrokkene is in 

de ANG-databank gekend voor 11 feiten alleen al in het jaar 2017. Uit het dossier blijkt bovendien dat 

betrokkene sinds 17.12.2017 opnieuw opgesloten werd in de gevangenis naar aanleiding van een bevel 

tot aanhouding. De feiten waar betrokkene van verdacht wordt, blijken aldus zwaarwichtig genoeg om 

betrokkene inmiddels reeds meer dan een half jaar in voorhechtenis te houden. In het begeleidend 

schrijven van het CAW dd. 2.06.2017 verklaart betrokkene zijn voorgaande straf achter zich te laten en 

zich te focussen op de toekomst en zijn gezin. Hij schrijft de mening aangedaan te zijn dat deze 

gebeurtenis zich niet zal herhalen en als een geïsoleerd feit dient gezien te worden. Echter, de laatste 

feiten zoals gekend in de ANG-databank en zijn huidige voorhechtenis zijn toch een sterke 

tegenindicatie dat betrokkene desondanks zich er nog steeds en herhaaldelijk toe heeft laten verleiden 

de wetten en regels in België alsnog niet te respecteren. Dit getuigt allerminst van verantwoordelijkheid 

tegenover zijn minderjarige kinderen, zoals van een goede huisvader zou mogen verwacht worden. 
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Bovendien had hij moeten weten dat het stellen van strafbare feiten niet ten goede zou komen aan het 

behouden van regulier verblijfsrecht.” 

 

en 

 

“Betrokkene heeft verder ook drie kinderen van Belgische nationaliteit: O. S., geboren op (…) 2015, O. 

S., geboren op (…) 2016 en O. Y., geboren op (…) 2017. Desondanks heeft betrokkene zich ertoe laten 

verleiden de wetten en regels in België alsnog niet te respecteren. Dit getuigt allerminst van 

verantwoordelijkheid tegenover het minderjarige kind, zoals van een goede huisvader zou mogen 

verwacht worden. Bovendien had hij moeten weten dat het stellen van strafbare feiten niet ten goede 

zou komen aan het behouden van regulier verblijfsrecht. Het niet respecteren van de strafrechtelijke 

bepalingen in België getuigt expliciet van het niet geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving en dit 

eigenlijk ook niet na te streven. 

(…) 

Het familiale en persoonlijke belang van betrokkene is hier dan ook ondergeschikt aan de vrijwaring van 

de openbare orde.  

(…) 

In dit kader kan tot slot worden opgemerkt dat niets betrokkene ervan weerhoudt de band met zijn 

kinderen en zijn partner vanuit het buitenland te onderhouden net zoals hij dit heden vanuit de 

gevangenis mogelijks doet. Er kunnen namelijk afspraken gemaakt worden tussen de moeder van de 

kinderen en hemzelf dat de kindjes hun vader met enige regelmaat kunnen zien en betrokkene 

(eventueel gedeeltelijk op afstand) zo toch zijn vaderschap kan uitoefenen en hij eveneens zijn relatie 

met zijn partner kan verderzetten. Deze beslissing verhindert immers niet dat zijn partner en kinderen 

hem bezoeken in het land van herkomst of elders. Verder kunnen moderne communicatietechnologieën 

de verzoeker in staat stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te blijven met zijn gezin.” 

 

Over zijn economische situatie wordt het volgende overwogen: 

 

“Wat betreft zijn economische situatie legt betrokkene verschillende loonfiches/loonstaten, een C4 en 

een overeenkomst voor beroepsgerichte opleiding dd. 26.05.2015 voor. Echter, het hebben van een job 

/ inkomen / getuigschrift is geen afdoende bewijs van een uitermate van integratie gezien dit een 

voorwaarde is om een min of meer menswaardig bestaan te leiden. Betrokkene verklaart in de brief van 

het CAW dd. 02.06.2017 voorts ook dat gezien zijn verblijfsprocedure tot voor kort heel onregelmatig 

verliep, hij vaak zijn tewerkstelling heeft moeten stopzetten ten gevolge van het vervallen van zijn AI. 

Echter kan in dat kader opgemerkt worden dat betrokkene sinds de afgifte van het AI op 29.11.2016 en 

de daaropvolgende afgifte van de F-kaart op 29.03.2017 niet bijster veel heeft gewerkt: uit Dolsis blijkt 

immers slechts een tewerkstelling van 29.11.2017 tot 18.12.2017. Betrokkene heeft klaablijkelijk meer 

gewerkt in de jaren dat hij slechts in het bezit was van een AI, dan sinds het verkrijgen van regulier 

verblijf. Dit roept toch enigszins vragen op bij de aangehaalde verklaring van betrokkene en betrokkenes 

economische integratie. Betrokkene is op economisch actieve leeftijd, en kan evenwel zijn 

werkervaringen die hij in België heeft opgedaan, aanwenden in het land van herkomst om aldaar aan de 

slag te gaan. Verder dient er opgemerkt te worden dat betrokkene momenteel in de gevangenis verblijft, 

in voorhechtenis weliswaar, en dus niet meer tewerkgesteld is. Hij valt heden aldus ook ten laste van de 

openbare overheden. Uit het attest van het OCMW dd. 31.05.2017 blijkt bovendien dat het gezin zich 

moet beroepen op financiele steun van het OCMW. Dit gegeven vormt evenmin een bewijs van 

integratie. De loonfiches en arbeidsovereenkomsten op naam van mevrouw V. P. S. doen hier geen 

afbreuk aan aangezien deze niet langer actueel zijn en deze documenten niet aan betrokkene 

toebehoren.” 

 

Over zijn sociale en culturele integratie in het Rijk wordt het volgende overwogen: 

 

“Aangaande de sociale en culturele integratie legt betrokkene certificaten Nederlands tweede taal, 

Getuigschrift cursus maatschappelijke oriëntatie en een attest van inburgering dd. 6.11.2013 + attest 

van aanmelding dd. 30.04.2013 voor. Hier dient opgemerkt te worden dat het volgen van deze 

cursussen verplicht is. Het kennen van de regiotaal is nodig om een menswaardig bestaan te kunnen 

leiden en om goed te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Bijgevolg toont dit niet aan dat 

betrokkene op een bijzondere manier reeds geïntegreerd is in België of grote moeite doet om 

geïntegreerd te geraken.” 

 

Over de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong wordt het volgende overwogen: 
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“Aangezien betrokkene jarenlang in zijn land van herkomst gewoond heeft, kunnen we stellen dat het 

redelijk is om aan te nemen dat er nog voldoende banden zijn met het land van herkomst. Er zijn geen 

tegenindicaties in het dossier terug te vinden die een terugkeer naar het land van herkomst of origine 

verhinderen. Uit het illegale verblijf van meneer in het Rijk kunnen geen rechten geput worden. Ook de 

leeftijd van betrokkene houdt geen risico in om terug te keren naar het land van herkomst.” 

 

De omstandigheid dat verzoekers partner en de kinderen hem zijn komen bezoek in de gevangenis, 

doet geen afbreuk aan deze motieven. De verwerende partij betwist de gezinsband van verzoeker met 

zijn partner en hun minderjarige kinderen niet. Waar verzoeker kritiek uit die betrekking heeft op artikel 8 

van het EVRM, wordt verwezen naar de bespreking van het tweede middel. Verzoeker stelt dat hij al 

twaalf jaar in België verblijft, maar dit wordt niet gesteund door de stukken van het administratief dossier 

waaruit blijkt dat het eerste spoor van verzoeker in België terug te vinden is in december 2009, toen hij 

een aanvraag indiende op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Verzoeker verbleef dus nog 

geen tien jaar in België (waarvan het grootste deel illegaal) op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing. Verzoeker is 35 jaar oud en toont niet aan dat hij voor zijn 26ste in België verbleef. 

Bijgevolg is het niet kennelijk onredelijk van de verwerende partij om te stellen dat verzoeker jarenlang 

in zijn land van herkomst gewoond heeft en dat het redelijk is om aan te nemen dat er nog voldoende 

banden zijn met het land van herkomst. 

 

Verzoeker slaagt er niet in aan te tonen dat deze motieven van de bestreden beslissing steunen op een 

foutieve feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. Een schending van de materiële motiveringsplicht in 

het licht van artikel 44bis, § 4 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

Dit onderdeel van het eerste middel is ongegrond. 

 

4.1.5.1. Verzoeker voert in een tweede onderdeel van het eerste middel aan dat artikel 62, § 1 van de 

vreemdelingenwet geschonden is omdat hem onvoldoende de kans werd gegeven om humanitaire 

redenen kenbaar te maken voor wat betreft de toepassing van artikel 44bis, § 4 van de 

vreemdelingenwet. Verzoeker meent dat in de bestreden beslissing terecht gesteld wordt dat de 

artikelen 42ter, § 1, 4° en 42quater, § 4 van de vreemdelingenwet niet van toepassing zijn maar dat de 

verwerende partij onterecht stelt dat de finaliteit van deze artikelen dezelfde is als de finaliteit van artikel 

62, § 1 van de vreemdelingenwet, zodat verzoeker voldoende de kans zou hebben gekregen om zijn 

humanitaire redenen toe te lichten, quod non. Verzoeker stelt dat hij de draadwijdte van de procedure 

inzake de beëindiging van zijn verblijfsrecht niet besefte en niet wist dat er na zijn hechtenis een einde 

zou worden gesteld aan zijn verblijfsrecht. Dit verblijfsrecht had hij verkregen op basis van het 

vaderschap van zijn drie minderjarige Belgische kinderen, hij mocht ervan uitgaan dat dit verblijfsrecht 

niet aangetast zou worden. 

 

4.1.5.2. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat op 10 mei 2017 aan verzoeker twee 

brieven van de Dienst Vreemdelingenzaken ter kennis werden gebracht. De tekst van deze brieven luidt 

als volgt: 

 

“In het kader van het onderzoek van uw dossier over de eventuele intrekking van uw verblijfsrecht en 

overeenkomstig artikel 42ter, § 1, alinea 4 van de wet van 15.12.1980 betreffende  de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen dat het volgende bepaalt: 

‘Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

met de duur van het verblijf van betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en 

economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong’, staat het u vrij om alle documenten die nuttig kunnen zijn voor uw dossier 

over te maken aan het gemeentebestuur van uw woonplaats.  

(…). 

Voor zover er nadien nog geen uitsluitsel werd gegeven vanuit onze diensten met betrekking tot dit 

onderzoek, dient betrokkene relevante wijzigingen van zijn/haar situatie door te geven aan onze 

diensten. Dit tot een de eventuele ontvangst van de F+ kaart.” 

 

en 

 

“Artikel 42quater, § 4 van de wet van 15.12.1980 stelt: 

‘Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing: 
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1° indien het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de aanvang van 

de gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of bij de beëindiging van 

het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging, ten minste drie jaar heeft geduurd, 

waarvan minstens één jaar in het Rijk. In geval van nietigverklaring van het huwelijk dient de echtgenoot 

bovendien te goeder trouw te zijn geweest; 

2° of indien het recht van bewaring van de kinderen van de burger van de Unie, die in het Rijk verblijven, 

bij overeenkomst tussen de echtgenoten of de partners, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

dan wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot of partner die geen burger van de 

Unie is; 

3° of indien het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst tussen de echtgenoten of 

partners als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is 

toegewezen aan de echtgenoot of partner, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, die geen 

burger van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht van bewaring moet uitgeoefend worden 

in het Rijk en dit zolang het nodig is; 

4° of indien bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid aantoont 

tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2° 

het slachtoffer te zijn geweest van geweld in de familie alsook van geweld zoals bedoeld in de artikelen 

375, 398 tot 400, 402, 403 of 405, van het Strafwetboek; 

en voor zover betrokkenen aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en hun 

familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in artikel 40, § 4, tweede lid, om 

te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en 

beschikken over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt, of lid zijn van een in het Rijk 

gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet.’ 

Indien u van mening bent dat u aan één van deze uitzonderingssituaties voldoet, gelieve daar alle 

bewijzen van voor te leggen die u nuttig acht voor uw dossier. 

Gelieve deze documenten binnen de dertig dagen na betekening van deze brief voor te leggen. 

Voor zover er nadien nog geen uitsluitsel werd gegeven vanuit onze diensten met betrekking tot dit 

onderzoek, dient betrokkene relevante wijzigingen van zijn/haar situatie door te geven aan onze 

diensten. Dit tot een de eventuele ontvangst van de F+ kaart” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 2 juni 2017 een stukkenbundel 

voorlegde.  

 

In de bestreden beslissing wordt over deze brieven het volgende gesteld: 

 

“Om overeenkomstig art. 44 bis, §4 rechtmatig een einde te stellen aan het verblijf van een persoon 

dient rekening gehouden te worden met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de betrokkene, 

met de duur van zijn verblijf in het Rijk, alsmede met het bestaan van familiebanden of culturele of 

sociale banden met zijn land van herkomst. In dit verband werd betrokkene aangeschreven op 

25.04.2017 om zijn humanitaire elementen kenbaar te maken, en dit overeenkomstig art. 42ter, §1, 

alinea 4 en art. 42quater, §4. Deze wetsartikels blijken echter niet van toepassing. Echter, gelet de 

finaliteit van art. 44 bis, §4 overeenstemt met de bewoordingen van art. 42ter, §1, alinea 4, menen wij 

wel betrokkene voldoende de kans te hebben gegeven zijn humanitaire elementen toe te lichten. De 

brief werd aan betrokkene betekend op 10.05.2017. Deze brief stelt daarenboven duidelijk dat tot aan 

de eventuele afgifte van de F+ kaart betrokkene er aan gehouden is alle relevante wijzigingen in zijn 

situatie aan onze dienst door te geven. 

 

Betrokkene legde in dat kader volgende documenten voor: 

- Attest CAW dd. 2.06.2017 

- F-kaart 

- Ontvangstbewijs van de verklaring tot wettelijke samenwoning dd. 17.01.2013 

- Zwangerschapsattest opgesteld door dokter V. V. G. dd. 1.06.2017 

- Certificaten Nederlands tweede taal 

- Attest van inburgering dd. 6.11.2013 + attest van aanmelding dd. 30.04.2013 

- Getuigschrift cursus maatschappelijke oriëntatie 

- Loonfiche nr. 281.10 – jaar 2014, 2015, 2016 (randstad) 

- Loonstaat voor de weken: 48, 49, 50, 51, 52, 53 (randstad) 

- C4 werkloosheidsbewijs – arbeidsbewijs van de uitzendkracht dd. 15.01.2015 

- Overeenkomst voor beroepsgerichte opleiding dd. 26.05.2015 

- Attest OCMW Gent dd. 31.05.2017 
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- Betalingsfiches op naam van V. P. S. + arbeidsovereenkomsten op naam van V. P. S. bij werkgever 

stad Gent (4 oktober 2013, 17 maart 2014 en 21 augustus 2014)” 

 

Hieruit blijkt dat de verwerende partij er zich van bewust is dat werd verwezen naar de verkeerde 

wetsartikelen, maar dat zij stelt dat de finaliteit en de bewoordingen van artikel 44bis, § 4 van de 

vreemdelingenwet overeenstemmen met deze van artikel 42ter, § 1, vierde lid van de 

vreemdelingenwet. 

 

Er wordt vastgesteld dat dit wel degelijk het geval is. Artikel 44bis, § 4 van de vreemdelingenwet, dat 

van toepassing is op verzoeker, luidt als volgt: 

 

“Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in de paragrafen 1, 2 

of 3 te nemen, houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid 

op het grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, 

sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van 

oorsprong”. 

 

Artikel 42ter, § 1, vierde lid van de vreemdelingenwet, dat werd geciteerd in de brief van de Dienst 

vreemdelingenzaken aan verzoeker, luidt als volgt: 

 

“Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- 

en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong.” 

 

Bij het nemen van de bestreden beslissing moest de verwerende partij rekening houden met de duur 

van het verblijf van verzoeker op het grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, 

gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij 

bindingen heeft met zijn land van oorsprong. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij 

dit heeft gedaan (zie ook punt 4.1.4.2. van dit arrest). 

 

Verzoeker heeft dus geen nadeel ondervonden van de vermelding van andere wetsartikelen dan het 

toepasselijke wetsartikel in de brieven van de Dienst Vreemdelingenzaken. Bovendien werd de tekst 

van artikel 42ter, § 1, vierde lid van de vreemdelingenwet weergegeven, waarin staat dat rekening zal 

worden gehouden met de hierboven vermelde elementen. Deze elementen worden ook vermeld in 

artikel 44bis, § 4 van de vreemdelingenwet. 

 

Waar verzoeker aanvoert dat hij geen besef had van de draagwijdte van de procedure en dacht dat het 

enkel ging om een verblijfsrecht op basis van zijn geregistreerd partnerschap, en niet om een 

verblijfsrecht op basis van het vaderschap van zijn kinderen, wordt opgemerkt dat verzoeker wist of 

diende te weten dat hij zijn verblijfsrecht had gekregen in functie van zijn kind. Zelf had verzoeker 

immers een aanvraag ingediend voor een verblijfskaart van een burger van de Unie als bloedverwant in 

opgaande lijn. Verzoeker kan niet met goed gevolg voorhouden dat hij dacht dat zijn verblijfsrecht werd 

toegekend wegens zijn geregistreerd partnerschap. Verzoeker kan evenmin met goed gevolg 

voorhouden dat hij dacht dat enkel een einde zou worden gesteld aan de wettelijke samenwoning, 

gezien de verwerende partij hiervoor niet bevoegd is en daarover geen brieven zou versturen. Uit de 

stukken van het administratief dossier blijkt duidelijk dat één van de twee brieven melding maakt van “de 

eventuele intrekking van uw verblijfsrecht”. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat verzoeker sinds 

2011 verschillende procedures heeft gevoerd voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met 

behulp van een advocaat en verschillende aanvragen heeft ingediend op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet met behulp van een advocaat en aanvragen gezinshereniging, zodat er geen reden 

is om aan te nemen dat hij bij twijfel over de inhoud van deze brieven, contact kon opnemen met zijn 

advocaat om verduidelijking te vragen. 

 

Een schending van artikel 62, § 1 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. Dit onderdeel van 

het eerste middel is ongegrond. 

 

4.1.6.1. Verzoeker wijst er in een derde onderdeel van het eerste middel op dat hij zich in voorlopige 

hechtenis bevindt, dat hij voor deze feiten nog niet werd veroordeeld, dat tegen de vonnissen waarbij hij 

in eerste aanleg werd veroordeeld beroep heeft aangetekend, dat hij dus nog kan worden vrijgesproken 

en dat er dus in strikte zijn geen sprake kan zijn van recidivisme. Verzoeker meent dat uit de voorlopige 
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hechtenis geen werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde kan worden 

gehaald. Bovendien kan een loutere verwijzing naar recidive ook niet volstaan als motivering. De ANG-

meldingen op naam van verzoeker dragen geen enkele bewijswaarde in zich. 

 

4.1.6.2. Waar verzoeker meent dat er geen sprake is van een gedrag dat een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving, wordt het 

volgende opgemerkt. 

 

Zoals reeds gesteld werd de bestreden beslissing genomen op grond van artikel 44bis, § 1 van de 

vreemdelingenwet, dat bepaalt dat de minister of zijn gemachtigde een einde kan maken aan het verblijf 

van een familielid van een burger van de Unie en hem het bevel geven het grondgebied te verlaten om 

redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid. In casu worden redenen van 

openbare orde aangehaald. Inzake deze redenen van openbare orde stelt artikel 45, § 2 van de 

vreemdelingenwet: 

 

“De in de artikelen 43 en 44bis bedoelde beslissingen moeten in overeenstemming zijn met het 

evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het persoonlijk gedrag van de betrokken burger 

van de Unie of zijn familielid.  

Eerdere strafrechtelijke veroordelingen zijn als zodanig geen reden voor dergelijke beslissingen.  

Het gedrag van de burger van de Unie of van zijn familielid moet een werkelijke, actuele en voldoende 

ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving zijn. Motiveringen die los staan 

van het individuele geval of met algemene preventieve redenen verband houden, mogen niet worden 

aangevoerd.” 

 

In de bestreden beslissing wordt over de redenen van openbare orde het volgende gemotiveerd: 

 

“Betrokkene is veroordeeld voor volgende feiten: 

Betrokkene werd op 27.10.2014 veroordeeld door de Correctionele Rechtbank van Oost-Vlaanderen, 

afdeling Gent tot een gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel van 5 jaren voor 1 jaar en een geldboete 

van € 1000 euro (x 6 = € 6000) en een bijzondere verbeurdverklaring wegens Verdovende middelen: 

verkoop / het te koop stellen zonder vergunning een daad van deelneming zijnde aan het hoofd – of 

bijkomende bedrijvigheid van een vereniging. 

 

Feiten gekend in de ANG databank: 

GE.27.LA/09373517: Heling 

GE.18.LA/09020017: Heling 

GE.17.LA/07758217: Heling 

GE.36.LA/09345717: Wapen, munitie, onderdeel, toebehoren – bezit 

GE.27.LA/09345017: Heling 

GE.60.LA/07791217: Drugs / in- en uitvoer 

GE.18.LA/00940817: Gewone diefstal 

GE.12.LA/00832217: Gewone diefstal 

GE.12.LA/00827917: Gewone diefstal 

GE.12.LA/00314317: Gewone diefstal 

GE.43.LA/00213617: Schuldig verzuim 

GE.18.LA/09462016: Gewone diefstal 

GE.18.LA/01073215: Gewone diefstal 

GE.60.LA/02628214: Drugs/verkopen 

GE.43.LA/08014513: Opzettelijke slagen en/of verwondingen” 

 

“Echter blijkt dat het verwerven van regulier verblijfsrecht betrokkene niet heeft tegengehouden opnieuw 

feiten te plegen. Immers, betrokkene is in de ANG-databank gekend voor 11 feiten alleen al in het jaar 

2017. Uit het dossier blijkt bovendien dat betrokkene sinds 17.12.2017 opnieuw opgesloten werd in de 

gevangenis naar aanleiding van een bevel tot aanhouding. De feiten waar betrokkene van verdacht 

wordt, blijken aldus zwaarwichtig genoeg om betrokkene inmiddels reeds meer dan een half jaar in 

voorhechtenis te houden. In het begeleidend schrijven van het CAW dd. 2.06.2017 verklaart betrokkene 

zijn voorgaande straf achter zich te laten en zich te focussen op de toekomst en zijn gezin. Hij schrijft de 

mening aangedaan te zijn dat deze gebeurtenis zich niet zal herhalen en als een geïsoleerd feit dient 

gezien te worden. Echter, de laatste feiten zoals gekend in de ANG-databank en zijn huidige 

voorhechtenis zijn toch een sterke tegenindicatie dat betrokkene desondanks zich er nog steeds en 

herhaaldelijk toe heeft laten verleiden de wetten en regels in België alsnog niet te respecteren. Dit 
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getuigt allerminst van verantwoordelijkheid tegenover zijn minderjarige kinderen, zoals van een goede 

huisvader zou mogen verwacht worden. Bovendien had hij moeten weten dat het stellen van strafbare 

feiten niet ten goede zou komen aan het behouden van regulier verblijfsrecht.” 

 

“Uit de aard, de ernst, en het recidivisme van de feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van betrokkene 

een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het fundamenteel belang van de 

samenleving. 

(…) 

Er wordt immers opgemerkt: de “georganiseerde drugshandel is een diffuse vorm van criminaliteit, met 

indrukwekkende economische en operationele en zeer dikwijls grensoverschrijdende connecties. Gelet 

op de verwoestende effecten van de met deze handel verbonden criminaliteit wordt in kaderbesluit 

2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften 

met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van 

de illegale drugshandel (PB L 335, blz. 8) in het eerste punt van de considerans overwogen dat de 

illegale drugshandel een bedreiging vormt voor de gezondheid, de veiligheid en de levenskwaliteit van 

de burgers van de Unie, alsook voor de wettige economie, de stabiliteit en de veiligheid van de 

lidstaten.” 

“Drugsverslaving is een ramp voor de individuele mens en een economisch en sociaal gevaar voor de 

mensheid […]; ook kan de georganiseerde drugshandel zulke vormen aannemen dat zij een 

rechtstreekse bedreiging vormt voor de gemoedsrust en de fysieke veiligheid van de bevolking als 

geheel of een groot deel daarvan”. 

Vandaar dat de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit onder het begrip “ernstige reden 

van openbare orde of openbare veiligheid” valt (cf. HvJ 23 november 2010, nr. C-145/09 

Duitsland/Tsakouridis (Grote kamer)).” 

 

Uit deze motivering blijkt dat rekening werd gehouden met de veroordeling van verzoeker op 27 oktober 

2014 tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel voor een jaar wegens inbreuk op de wetgeving 

inzake verdovende middelen, met de feiten die gekend zijn in de ANG databank, met de omstandigheid 

dat het verkrijgen van een regulier verblijf verzoeker niet heeft tegengehouden om nieuwe feiten te 

plegen in 2017, met het feit dat verzoeker sinds 17 december 2017 opnieuw opgesloten werd in de 

gevangenis en intussen meer dan een half jaar in voorhechtenis zit zodat de feiten waarvoor hij 

verdacht wordt, zwaarwichtig moeten zijn, met de omstandigheid dat de laatste feiten zoals gekend in 

de ANG databank en de huidige voorhechtenis een sterke indicatie vormen dat verzoeker zich er nog 

steeds toe heeft laten verleiden om de wetten en regels niet te respecteren, met de rechtspraak van het 

Hof van Justitie over de ernst van de georganiseerde drugshandel. De verwerende partij concludeert dat 

uit de aard, de ernst en het recidivisme van de feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van verzoeker een 

actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de 

samenleving. 

 

Verzoeker gaat er in zijn kritiek aan voorbij dat de verwerende partij erop wijst dat verzoeker in 2014 

werd veroordeeld voor inbreuken op de wetgeving inzake drugs en dat het Hof van Justitie heeft 

geoordeeld dat de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit onder het begrip “ernstige reden 

van openbare orde of openbare veiligheid” valt. Verzoeker betwist dit niet en betwist evenmin dat hij 

gemeld staat in de ANG databank voor onder meer de in- en uitvoer van drugs, hij betwist wel de 

bewijswaarde van deze melding. De omstandigheid dat verzoeker vermeld staat in de ANG databank 

houdt inderdaad niet in dat verzoeker voor deze feiten werd veroordeeld of dat ze bewezen zijn, maar 

het lijkt niet kennelijk onredelijk van de verwerende partij om deze vermelding als indicatie mee te 

betrekken in het motief over verzoekers gedrag dat een gevaar vormt voor de openbare orde. 

 

Waar verzoeker in het middel verwijst naar het hoger beroep dat hij instelde tegen “de vonnissen waarbij 

hij in eerste aanleg werd veroordeeld” en dat hij nog kan worden vrijgesproken, wordt opgemerkt dat uit 

de stukken van het administratief dossier een veroordeling blijkt van 27 juni 2018, waartegen verzoeker 

mogelijk beroep heeft ingesteld. Verzoeker kan worden gevolgd dat een voorhechtenis niet inhoudt dat 

hij veroordeeld zal worden, maar hij ontkent niet dat hij op 27 juni 2018 in eerste aanleg werd 

veroordeeld. Verzoeker kan dus niet zonder meer voorhouden dat uit zijn gedrag niet blijkt dat er “in 

strikte zin dan ook geen sprake” kan zijn van recidivisme. 

 

Gelet op het geheel van de elementen die in rekening werden gebracht, zoals hierboven weergegeven,  

en op de stukken van het administratief dossier, is het niet kennelijk onredelijk van de verwerende partij 

om te oordelen dat “Uit de aard, de ernst, en het recidivisme van de feiten blijkt dat het persoonlijk 
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gedrag van betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het 

fundamenteel belang van de samenleving”.  

 

Dit onderdeel van het eerste middel is ongegrond. 

 

4.1.7. Het eerste middel is in al zijn onderdelen ongegrond. 

 

4.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Tweede middel 

- Schending van artikel 8 EVRM 

- Schending van het algemeen rechtsbeginsel 'fair balance' 

- Schending van de motiveringsverplichting 

- Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundaméntele 

Vrijheden, dat directe werking heeft in de Belgische rechtsorde, waarborgt het recht op eerbiediging van 

het privé-, familie- en gezinsleven voor eenieder. 

Hiertoe legt artikel 8, 2 van het EVRM de macht van de staat ais volgt aan banden: 

"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." 

Inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven, gezinsleven en zijn huis is bijgevolg slechts 

gerechtvaardigd en vormt geen inbreuk op artikel 8, 1 EVRM in zoverre de inmenging bij de wet is 

voorzien in het kader van wettelijk bepaalde belangen en hiertoe vereist is in een democratische 

samenleving. 

In casu is niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, 2 EVRM, met name niet aan de 

proportionaliteitsvoorwaarde. Nochtans dient, ook wanneer er een wettelijke basis is om een verblijf te 

beëindigen en verweerder door het nemen van zulke beslissing een legitiem doel nastreeft, zoals in 

casu, een proportionaliteitstoetsing te worden doorgevoerd (RvV 22 februari 2018, nr. 200.119). De 

bestreden beslissing getuigt er niet van deze toets te hebben gemaakt. 

Het komt aan uw Raad toe na te gaan "of verweerder alle relevante feiten en omstandigheden in zijn 

belangenafweging heeft betrokken en, indien dit het geval is, of hij zich niet ten onrechte op het 

standpunt heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het 

belang van een vreemdeling bij de uitoefening van het privé-, gezins- en familieleven hier te lande en 

anderzijds het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en 

het handhaven van de openbare orde." (RvV 22 februari 2018, nr. 200.119) 

In casu wordt geen concrete en correcte afweging gemaakt tussen het gezinsleven van verzoeker en de 

belangen van de Belgische overheid. 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat het verblijfsrecht wordt beëindigd omwille van het persoonlijk 

gedrag van verzoeker waardoor zijn verblijf ongewenst zou zijn om redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid. Hiervoor wordt verwezen naar de veroordeling van 2014 en de actuele voorlopige 

hechtenis. Daarbij wordt gemotiveerd dat "Uit de aard, de ernst, en het recidivisme van de feiten blijkt 

dat het persoonlijk gedrag van betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging 

vormt voor het fundamenteel belang van de samenleving." Daargelaten de vraag of het actuele karakter 

van het gevaar voor de openbare orde en het gevaar voor recidivisme voldoende kan worden afgeleid 

uit een veroordeling van 2014 en een voorlopige hechtenis voor feiten waaraan verzoeker actueel nog 

steeds onschuldig is (cfr. eerste middel), blijkt vervolgens uit de bestreden beslissing dat de 

gemachtigde het familiale en persoonlijk belang van verzoeker hier ondergeschikt acht aan de vrijwaring 

van de openbare orde, waarbij hij verwijst naar een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwisting 

d.d. 22 april 2010 met betrekking tot artikel 8, tweede lid EVRM. Dit arrest stelt dat een inmenging in het 

gezinsleven mogelijk is wanneer er een wettelijke basis is en de maatregel nodig is om een bepaalde 

doelstelling, zoals de bescherming van de openbare orde, te verzekeren. 

In casu dient er op gewezen dat de toetsing aan artikel 8, eerste dan wel tweede lid van het EVRM op 

dezelfde beginselen steunt. Uit de rechtspraak van het EVRM blijkt immers dat dezelfde kernvraag dient 

te worden beantwoord, ni. of de Staat binnen haar beleidsmarge een billijke afweging heeft gemaakt 

tussen de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (EHRM 28 juni 2011, nr. 

55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 68-69). 

Indien kinderen betrokken zijn, quod in casu, besteedt het EHRM bijzondere aandacht aan de 

omstandigheden van de betrokken minderjarige kinderen, met name hun leeftijd, hun situatie in het land 
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van herkomst en de mate waarin zij afhankelijk zijn van hun ouders. Het Hof houdt eveneens rekening 

met het aanpassingsvermogen van de kinderen, dat is gerelateerd aan hun leeftijd (EHRM 1 december 

2005, nr. 60665/00, Tuquabo-Tekle e.a. v. Nederland, par. 44; EHRM 31 juli 2008, nr. 265/07, Darren 

Omoregie v. Noorwegen, par. 66; 

EHRM 3 november 2011, nr. 28770/05, Arvelo Aponte v. Nederland, par. 60; EHRM 17 april 2014, nr. 

41738/10, Paposhvili v. België, par. 143). In casu dient erop gewezen dat verzoeker en zijn partner drie 

zeer jonge minderjarige kinderen hebben die in België zijn geboren en geen enkele band hebben met 

Marokko. Gezien hun jonge leeftijd, is hun afhankelijkheid van hun ouders evident. Het 

aanpassingsvermogen van de gemeenschappelijke kinderen van verzoeker en mevr. V. P. kan worden 

beoordeeld ais zijnde groot, gelet op hun leeftijd. Evenwel dient gewezen op het feit dat het gezin ook uit 

twee andere kinderen van mevrouw bestaat, die 12 en 15 jaar oud zijn. Hoewel deze kinderen niet de 

juridische kinderen zijn van verzoeker, maken zij deel uit van het gezin van verzoeker en dient absoluut 

rekening gehouden met hun aanpassingsvermogen. Er kan bezwaarlijk worden geargumenteerd dat 

Belgische tieners zich nog zouden kunnen aanpassen aan een leven in Marokko, laat staan dat zou 

kunnen worden vereist dat deze kinderen hun moeder en jongere zusjes en broertje achternareizen om 

zich te vervoegen met verzoeker in Marokko. Het belang en het welzijn van de kinderen zou 

ontegensprekelijk worden aangetast; zij zouden ernstige problemen ondervinden in het land van 

herkomst van de vreemdeling (cf. EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland). Daar exact alle belangen 

van 10 de gezinsleden van verzoeker zich in België bevinden, kunnen verzoeker en zijn gezinsleden 

hun gezinsleven niet elders leiden. 

Het EHRM benadrukt eveneens dat in situaties die betrekking hebben op gezinnen, het belang van het 

kind wordt beschouwd ais een determinerende overweging die moet worden meegenomen in de 

belangenafweging vereist onder artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili 

v. België, par. 144). In casu dient het belang van de drie minderjarige kinderen van verzoeker aldus in 

beschouwing te worden genomen als determinerende overweging. Het is ontegensprekelijk in het 

belang van de minderjarige kinderen dat hun vader in België verblijft, dat zij hem zoals heden geregeld 

kunnen bezoeken zolang hij zich in voorlopige hechtenis bevindt en dat zij na zijn hechtenis nog steeds 

een gezinscel kunnen vormen. 

De bestreden beslissing stelt zeer algemeen en vaag dat het gegeven dat verzoeker zich ertoe heeft 

laten verleiden de wetten en regels in België niet te respecteren, allerminst getuigt van 

verantwoordelijkheid tegenover zijn minderjarige kinderen, zoals van een goede huisvader zou mogen 

worden verwacht. Het gegeven dat verzoeker wetsovertredingen heeft begaan kan echter geenszins 

zonder meer ais graadmeter worden beschouwd voor zijn kwaliteiten ais vader. Anders oordelen getuigt 

van kortzichtigheid. De eveneens zeer algemene en vage stelling dat het familiale en persoonlijke 

belang van verzoeker om die reden ondergeschikt is aan de vrijwaring van de openbare orde, waarbij 

enkel wordt verwezen naar voormeld arrest van uw Raad van 22 april 2010, voldoet geenszins in het 

licht van de vereiste concrete belangenafweging onder artikel 8 EVRM. 

De gemachtigde gaat geheel voorbij aan het gegeven dat er, aan de hand van de criteria die het EHRM 

in zijn rechtspraak aangeeft (EHRM 2 augustus 2001, Boultif v. Zwitserland, EHRM 18 oktober 2006, 

Üner/Nederland), een correcte en concrete billijke afweging moet worden gemaakt tussen de individuele 

belangen van verzoeker enerzijds en van het algemene belang anderzijds. Overeenkomstig de EHRM-

arresten dient onder meer rekening te worden gehouden met volgende criteria, waarvan enkele reeds 

eerder uitvoerig werden behandeld: 

- De aard en de ernst van het gepleegde misdrijf; 

o Noot: verzoeker bevindt zich momenteel in voorlopige hechtenis, dus werd nog niet definitief 

veroordeeld voor de hem ten laste gelegde feiten; 

- De duur van het verblijf in het gastland; 

o Noot: verzoeker verblijft reeds een twaalftal jaar in België; 

- De nationaliteit van alle betrokkenen; 

o Noot: de partner van verzoeker, hun drie minderjarige kinderen en de twee 

andere kinderen van mevrouw hebben alien de Belgische nationaliteit; 

- De gezinssituatie van de betrokkene; 

o Noot: verzoeker en zijn partner wonen reeds zeven jaar feitelijk samen; 

De vraag of er kinderen zijn geboren uit de relatie; 

o Noot: verzoeker en zijn partner hebben drie zeer jonge kinderen van één, 

twee en drie jaar oud; 

- De ernst van de die de partner zou ondervinden indien zij verzoeker zou volgen naar zijn land van 

herkomst; 

o Noot: mevr. V. P. zou zeer ernstige moeilijkheden ondervinden in Marokko gezien haar leven zich in 

België afspeelt en alhier steeds heeft afgespeeld, zij ginds geen enkel belang heeft en bovendien de 

taal niet machtig is; 
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Het belang en het welzijn van de kinderen, vnl. de ernst van de moeilijkheden die de kinderen zouden 

ondervinden indien zij verzoeker zouden volgen naar zijn land van herkomst; 

o Noot: het gezin van verzoeker en mevr. V. P. bestaat naast hun drie gemeenschappelijke kinderen 

ook uit twee tienerzonen van mevr. V. P.; zij zouden zeer ernstige moeilijkheden ondervinden in 

Marokko gezien hun leven zich in België afspeelt en alhier steeds heeft afgespeeld, zij ginds geen enkel 

belang hebben en bovendien de taal niet machtig zijn; 

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

Belgische Staat, doordat concreet wordt verwezen naar de aard, ernst en recentheid van de 

(tenlastegelegde) feiten en een beoordeling wordt gemaakt van het persoonlijk gedrag van verzoeker, 

dat wordt gezien ais bedreiging voor de samenleving. Daarentegen kan niet uit de bestreden beslissing 

worden afgeleid dat er voor verzoeker eveneens een concrete afweging werd gemaakt van zijn 

individuele belangen en omstandigheden, zoals vereist door artikel 8 van het EVRM. Hierbij dient 

vastgesteld dat hij zijn concrete en individuele omstandigheden nader heeft uiteengezet en dat het 

administratief dossier kennelijk eveneens concrete elementen bevat over omstandigheden van 

verzoeker en de gezinsrelatie tussen verzoeker en zijn Belgische partner en Belgische kinderen (cfr. de 

opsomming in de bestreden bijlage). 

De gemachtigde beperkte zich tot een zeer algemene stelling, met name "Het familiale en persoonlijke 

belang van betrokken is hier dan ook ondergeschikt aan de vrijwaring van de openbare orde", die 

overigens enkel is gesteund op een zeer selectieve lezing van een arrest van de Raad. Uw Raad stelt 

hierover: "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." (RvV 20 juni 

2014, nr. 125.837; zie ook RvV 13 januari 2016, nr. 159.789) De individuele belangen van verzoeker en 

zijn kinderen worden in casu niet in concreto afgewogen. Gezien de vastgestelde eenzijdigheid in de 

bestreden beslissing, is van een concrete en dus correcte billijke belangenafweging in deze zaak geen 

sprake. Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt aldus aangetoond. 

Dat de gemachtigde in hoofdzaak de belangen van de Staat in rekening heeft gebracht bij het nemen 

van de bestreden beslissing en slechts in uiterst ondergeschikte orde de belangen van verzoeker. Dat 

dit heeft geleid tot een beslissing die volkomen disproportioneel is, niettegenstaande de proportionaliteit 

van een getroffen maatregel noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

Ter zake doet zich eveneens een schending voor van de motiveringsverplichting: "in het kader van 

eventuele negatieve dan wel positieve verplichtingen onder artikel 8 EVRM, [beschikt de gemachtigde] 

over een beleidsmarge wanneer hij overgaat tot de vereiste belangenafweging tussen de voornoemde 

concurrerende belangen. Deze beleidsmarge van de gemachtigde in het kader van artikel 8 EVRM doet 

geen afbreuk aan het feit dat administratieve beslissingen afdoende gemotiveerd moeten zijn, hetgeen 

inhoudt dat de motivering steeds in concreto dient te worden beoordeeld in het licht van alie gegevens 

van het administratief dossier. Gezien de beleidsmarge van de gemachtigde kan worden gesteld dat in 

deze ook een meer nauwgezette motiveringsplicht geldt. De motivering moet in dit opzicht ook 

draagkrachtig zijn, hetgeen wil zeggen dat zij voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, 

concreet, precies en volledig moet zijn. De motivering is slechts volledig indien zij een grondslag vormt 

voor alle onderdelen van de beslissing. (RvV 13 januari 2016, nr. 159.789" Uit niets blijkt immers dat de 

gemachtigde bij het nemen van de beslissing alle gegevens van het administratief dossier in rekening 

heeft genomen. 

Dat de gemachtigde in casu niet alle relevante gegevens waarover hij beschikte op een zorgvuldige 

wijze heeft betrokken in de afweging tussen het belang van verzoeker bij de uitoefening van zijn privé- 

en gezinsleven in het Rijk enerzijds en het algemeen belang bij het voeren van een migratiebeleid en 

het handhaven van de openbare orde anderzijds. 

Nochtans verplicht het zorgvuldigheidbeginsel de verwerende partij zijn beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvV 11 juni 2009, nr. 28.602, punt 

2.3.). De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat de verwerende partij slechts na een 

behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag 

nemen (RvV 11 juni 2009, nr. 28.599, punt 2.4.). De beslissing moet steunen op alle gegevens van het 

dossier en alle daarin vervatte dienstige stukken (RvV 12 juni 2018, nr. 205.210, punt 3.3.2.3). 

Het besluitvormingsproces leefde de principes van het zorgvuldigheidsbeginsel niet na. Uit wat 

voorafgaat mag blijken dat de beslissingen allerminst met volledige kennis van zaken zijn genomen 

(RvS 16 juli 1999, nr. 81.872, Bonheure), dat alle relevante gegevens en omstandigheden niet werden 

afgewogen (RvS 13 mei 2004, nr. 131.375, NV L.) en dat de beslissingen allerminst met precisie werden 

genomen (RvS 17 februari 2000, nr. 85.399, Van Oost). Kortom, de beslissingen schenden het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

Dat ook uit het feit dat aan verzoeker op basis van de foute wetsartikelen werd gevraagd om zijn 

humanitaire motieven kenbaar te maken, zoals werd uiteengezet onder het eerste middel, mag blijken 
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dat de gemachtigde niet zorgvuldig te werk is gegaan bij het beslissingsproces dat aan de basis lag van 

de bestreden bijlage. 

De handhaving van de bestreden beslissing zou een absolute miskenning uitmaken van het recht van 

verzoeker op privé- en familieleven, gezien zijn privé- en familieleven zich in België afspeelt. De 

handhaving zou aldus onevenredige schade toebrengen aan zijn gezinsleven en aan dat van zijn 

partner en kinderen. 

Het behoeft geen betoog dat de nietigverklaring het nadeel kan wegnemen of verhinderen. 

De beslissing genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken doorstaat de proportionaliteitstoets en de 

subsidiariteitstoets niet en druist in tegen de rechten gewaarborgd door artikel 8 EVRM. Ook de 

motiveringsverplichting en het zorgvuldigheidsbeginsel werden geschonden. 

Dat het middel ontvankelijk en gegrond is. 

Dat de bestreden beslissing aldus dient te worden vernietigd, dat de tenuitvoerlegging ervan minstens 

moet worden geschorst.” 

 

4.2.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- Artikel 8 EVRM 

- Het algemeen rechtsbeginsel “fair balance” 

- De motiveringsverplichting 

- Het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Verweerder laat gelden dat in casu geen schending van art. 8 van het EVRM wordt aangetoond. 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

9/12 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, dient in de eerste plaats aangetoond dat er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat 

in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de 

bestreden beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/ of familie- en 

gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen 

(cf. EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; 

EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

Verzoekende partij voert in casu aan dat de bestreden beslissing in strijd zij zijn met zijn privé- en/of 

familieleven. Hij verwijst naar zijn private belangen die hij in België heeft opgebouwd en naar zijn partner 

en kinderen. 

Verweerder merkt op dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het 

privéleven en voor het familie- en gezinsleven niet absoluut is. Binnen de grenzen gesteld door het 

voormelde lid, is de inmenging van het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze 

geïnspireerd is door een of meerdere van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde 

legitieme doelen en voor zover ze noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. 

Vanuit dit laatste standpunt 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. 

In casu dient vastgesteld dat de inmenging bij wet is voorzien (art. 44bis van de Vreemdelingenwet), 

zodat aan de eerste voorwaarde van artikel 8, tweede lid van het EVRM is voldaan. 

Wat de tweede voorwaarde betreft, dient dan weer te worden vastgesteld dat deze inmenging in casu 

minstens één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen nastreeft: de handhaving 

van de verblijfsreglementering door de overheid is immers een middel ter vrijwaring van ‘s lands 

openbare orde. Bovendien werd het verblijfsrecht van verzoekende partij ingetrokken gelet op de 

schadelijke aard van de daden, het gebrek aan respect voor minderjarigen, de afwezigheid van het 

besef van de ernst van de feiten, de geestesgesteldheid met een totaal gebrek aan respect voor de 

psychische en fysieke integriteit van anderen en voor de Belgische wetgeving en het gevaar voor 

recidive. De bestreden beslissing werd dan ook genomen in het belang van de nationale veiligheid en 

de openbare veiligheid, 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. 

Aan de tweede voorwaarde is dan ook ontegensprekelijk voldaan. 
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Inzake de derde voorwaarde geldt eveneens als uitgangspunt dat het volgens een vaststaand principe 

van internationaal recht aan de Verdragsluitende Staten toekomt de openbare orde te verzekeren door, 

meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf van niet-onderdanen te regelen. 

Verzoekende partij laat na in concreto aannemelijk te maken dat een correcte toepassing van de 

wetgeving een disproportionele inmenging in het familieleven van verzoekende partij zou uitmaken en 

dat de private belangen dienen te primeren op de door de verblijfsreglementering beschermde belangen 

(RvS 12 januari 2005, nr. 139.107). 

Gelet op het strafrechtelijk verleden van verzoekende partij is het niet kennelijk onredelijk van de 

gemachtigde om te stellen dat de private belangen (zoals zijn privé- en familieleven) in casu 

ondergeschikt zijn aan het belang van de openbare orde. Verzoekende partij plaatste zijn eigenbelang 

meermaals boven zijn privé- en familieleven, zodat zij thans niet kan voorhouden dat een verwijdering 

van België disproportioneel zou zijn ten opzichte van haar privé- en familieleven. 

In de bestreden beslissing wordt de volgende afweging gemaakt nopens de aanwezigheid van partner 

en minderjarige kinderen: 

“Uit de aard, de ernst, en het recidivisme van de feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van betrokkene 

een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het fundamenteel belang van de 

samenleving. Het familiale en persoonlijke belang van betrokkene is hier dan ook ondergeschikt aan de 

vrijwaring van de openbare orde. 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, In dit kader kan 

tot slot worden opgemerkt dat niets betrokkene ervan weerhoudt de band met zijn kinderen en 

zijn partner vanuit het buitenland te onderhouden net zoals hij dit heden vanuit de gevangenis mogelijks 

doet. Er kunnen namelijk afspraken gemaakt worden tussen de moeder van de kinderen en hemzelf dat 

de kindjes hun vader met enige regelmaat kunnen zien en betrokkene (eventueel gedeeltelijk op 

afstand) zo toch zijn vaderschap kan uitoefenen en hij eveneens zijn relatie met zijn partner kan 

verderzetten. Deze beslissing verhindert immers niet dat zijn partner en kinderen hem bezoeken in het 

land van herkomst of elders. Verder kunnen moderne communicatietechnologieën de verzoeker in staat 

stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te blijven met zijn gezin. 

Er wordt immers opgemerkt: de ‘georganiseerde drugshandel is een diffuse vorm van criminaliteit, met 

indrukwekkende economische en operationele en zeer dikwijls grensoverschrijdende connecties. Gelet 

op de verwoestende effecten van de met deze handel verbonden criminaliteit wordt in kaderbesluit 

20041757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften 

met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van 

de illegale drugshandel (PB L 335, blz. 8) in het eerste punt van de considerans overwogen dat de 

illegale drugshandel een bedreiging vormt voor de gezondheid, de veiligheid en de levenskwaliteit van 

de burgers van de Unie, alsook voor de wettige economie, de stabiliteit en de veiligheid van de lidstaten. 

‘Drugsverslaving is een ramp voor de individuele mens en een economisch en sociaal gevaar voor de 

mensheid [.1; ook kan de georganiseerde drugshandel zulke vormen aannemen dat zij een 

rechtstreekse bedreiging vormt voor de gemoedsrust en de fysieke veiligheid van de bevolking als 

geheel of een groot deel daarvan’. Vandaar dat de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit 

onder het begrip ‘ernstige reden van openbare orde of openbare veiligheid’ valt (cf. HvJ 23 november 

2010, nr. C-14510g Duitsland/Tsakouridis (Grote kamer)). 

Vandaar dat overeenkomstig 44 bis §1 van de wet van 15.12.1g80 het verblijfsrecht van betrokkene kan 

ingetrokken worden. Deze maatregel is wel degelijk evenredig met het familiaal belang, op basis van het 

welke betrokkene het verblijfsrecht wenst te behouden. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt immers in het arrest met nummer 41987 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.” 

Uit de bestreden beslissing blijkt afdoende om welke reden de gemachtigde van de Staatssecretaris de 

mening is toegedaan dat het privé- en familieleven van verzoekende partij niet primeert op de belangen 

van de openbare orde. 

Zie: 

“In voorliggende zaak staat het vast dat de inmenging van het openbaar gezag bij de wet is voorzien. In 

de bestreden beslissing wordt trouwens uitdrukkelijk naar de toepasselijke wetsbepaling -artikel 7 van 

de vreemdelingenwet- verwezen. De bestreden beslissing is er ook op gericht om één van de in artikel 

8, tweede lid van het EVRM voorzien doelen na te streven, namelijk de bescherming van de openbare 

orde. Uit de motivering blijkt tevens dat verwerende partij oog gehad heeft voor de noodzakelijke 

afweging die moet gemaakt worden wat betreft de belangen van de verzoekende partij en deze van de 

Belgische Staat. Zij heeft immers uiteengezet dat verzoekende partij een strafrechtelijke inbreuk -meer 
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specifiek een inbreuk op de wetgeving inzake drugs- beging en hiervoor werd veroordeeld. Daarnaast 

heeft zij toegelicht dat verzoekende partij haar persoonlijk winstbejag laat primeren op het respect voor 

de in België geldende regels en gewezen op het gevaar voor een nieuwe schending van de openbare 

orde. Zij heeft ook geconcludeerd dat verzoekende partij een dusdanig een ernstig, reëel en actueel 

gevaar vormt voor de openbare orde dat haar private belangen ondergeschikt zijn aan het algemeen 

belang. 

Verzoekende partij kan derhalve niet gevolgd worden in haar stelling dat niet blijkt dat verwerende partij 

de door artikel 8, tweede lid van het EVRM vereiste afweging heeft gemaakt en dat geen duidelijke 

motivering in dit verband en met betrekking tot de schending van de openbare orde voorzien is.” (R.v.V. 

nr. 125.424 dd. 10.06.2014) 

In het licht van deze feitelijke en juridische situatie, en gelet op de ruime appreciatiebevoegdheid die 

artikel 8 van het EVRM biedt aan de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Administratieve 

Vereenvoudiging dient dan ook in alle redelijkheid te worden besloten dat de in casu vermeende 

inmenging in het familiaal leven van verzoekende partij niet als onrechtmatig of disproportioneel kan 

worden beschouwd. De gemachtigde van de Staatssecretaris heeft een correcte toepassing gemaakt 

van de terzake geldende wettelijke bepalingen. 

Inzake immigratie heeft het EHRM er bovendien 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 15 juli 2003, 

Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor 

een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat 

van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te 

staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van 

een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare 

orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf 

van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki 

Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, 

Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden 

hiertoe vast te leggen. 

Een schending van art. 8 EVRM wordt niet aangetoond. 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

4.2.3.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM, van het 

evenredigheidsbeginsel (fair balance), van de motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Verzoeker voert aan dat in casu niet is voldaan aan de proportionaliteitsvoorwaarde van het tweede lid 

van artikel 8 van het EVRM. Uit de bestreden beslissing blijkt volgens verzoeker niet dat een 

proportionaliteitstoets werd gedaan. Er werd geen belangenafweging gemaakt tussen het gezinsleven 

van verzoeker en de belangen van de Belgische overheid. Uit de beslissing blijkt dat de verwerende 

partij het familiaal en persoonlijk belang van verzoeker ondergeschikt acht aan de vrijwaring van de 

openbare orde. Verzoeker wijst erop dat er in casu kinderen betrokken zijn. De drie minderjarige 

gemeenschappelijke kinderen hebben een groot aanpassingsvermogen, gelet op hun jonge leeftijd. Er is 

echter ook nog sprake van twee andere kinderen, met name de twee kinderen van verzoekers partner 

die ze heeft uit een vorige relatie. Deze kinderen zijn 12 en 15 jaar oud en er wordt geen rekening 

gehouden met hun aanpassingsvermogen. Het is in het belang van de minderjarige kinderen, zeker van 

de drie gemeenschappelijke, dat de vader bij hen in België kan verblijven. In de bestreden beslissing 

wordt enkel zeer vaag en algemeen gesteld dat de belangen van verzoeker ondergeschikt zijn aan de 

vrijwaring van de openbare orde en wordt erop gewezen dat verzoeker de wetten niet respecteert. 

Verzoeker meent echter dat het gegeven dat hij wetsovertredingen heeft begaan, niet als graadmeter 

kan worden beschouwd voor zijn kwaliteiten als vader. Er wordt volgens verzoeker evenmin rekening 

gehouden met de Boultif/Üner criteria. Verzoeker wijst erop dat zijn Belgische partner en kinderen 

moeilijkheden zouden ondervinden als zij verzoeker volgen naar zijn land van herkomst. De individuele 

belangen van verzoeker en zijn kinderen worden volgens hem niet in concreto afgewogen, de beslissing 

is volkomen disproportioneel. De beslissing is ter zake niet goed gemotiveerd en er blijkt niet dat de 

verwerende partij rekening heeft gehouden met alle gegevens van het administratief dossier. 

 

4.2.3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op 

zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de 
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staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

Het evenredigheidsbeginsel, als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel, laat 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). 

 

Het “fair play”-beginsel houdt als beginsel van behoorlijk bestuur in dat de administratie zich niet van 

onfatsoenlijke middelen mag bedienen om de burger in het verkrijgen van zijn recht te hinderen door 

onder meer het achterhouden van relevante gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens, het 

uitstellen of niet nemen van beslissingen waarbij de burger belang heeft, het toepassen van een 

vertragingstactiek of het handelen met overdreven spoed. 

 

 Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

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

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere 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 hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

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

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

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

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

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

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

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-/privéleven hier te lande, en anderzijds het 

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

handhaven van de openbare orde.  

 

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

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

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 beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM.  

 

Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 
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gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

Er wordt niet betwist dat er sprake is van een gezinsleven in België.  

 

4.2.3.3. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip 'familie- en gezinsleven', noch het begrip 

‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen 

te worden geïnterpreteerd.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat het bestaan van een privé-/gezinsleven dat beschermenswaardig is 

onder artikel 8 van het EVRM, niet wordt betwist. 

 

Bijgevolg dient de Raad te onderzoeken is of er sprake is van een schending van het recht op 

eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven.  

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is niet 

absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM 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). Artikel 8 van het EVRM kan 

evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43). De Verdragsstaten hebben 

het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun 

verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering 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. 

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder 

artikel 8 van het EVRM.  

 

Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet onderzocht worden in het licht van de vraag of de vreemdeling 

voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of verblijf heeft verzocht, dan wel of het gaat om 

een weigering van een voortgezet verblijf. 

 

4.2.3.4. In casu betreft het een situatie van weigering van een voortgezet verblijf. Hierbij aanvaardt het 

EHRM dat er een inmenging is in het privé- en/of familie- en gezinsleven en dient het tweede lid van 

artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. Het door artikel 8 van het EVRM 

gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- en gezinsleven is niet absoluut. 

Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid is de inmenging van het openbaar gezag toegestaan 

voor zover die bij wet is voorzien (legaliteit), ze geïnspireerd is door een of meerdere van de in het 

tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen (legitimiteit) en voor zover ze 

noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken (proportionaliteit). Staten 

beschikken over een zekere beoordelingsmarge wat betreft de noodzaak aan inmenging. Vanuit dit 

laatste standpunt 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 respect 

van het privé- en/of familie- 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). Dit wordt onderzocht aan de hand van ‘fair balance’-

toets, waarbij wordt nagegaan of een redelijke afweging werd gemaakt tussen de belangen van het 

individu en de belangen van de samenleving (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; 

EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 76). 

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat de 

besluitvormingsprocedure, die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 

gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die 

door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Deze procedurele vuistregel is volgens het EHRM 

tevens van toepassing zowel op situaties waar sprake is van een weigering van voortgezet verblijf 



  

 

 

RvV  X - Pagina 28 

(EHRM 11 juli 2000, Ciliz/Nederland, § 66). Staten gaan hun beoordelingsmarge te buiten en schenden 

artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige wijze een redelijke belangenafweging te maken 

(EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 84; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

In voorkomend geval wordt de bestreden beslissing genomen krachtens de vreemdelingenwet, waarvan 

de bepalingen dienen beschouwd te worden als zijnde maatregelen die, binnen een democratische 

samenleving, nodig zijn om de toegang en het verblijf van niet-nationale onderdanen op het nationale 

grondgebied te controleren. De bestreden beslissing kent aldus een wettelijke basis en streeft een 

legitiem doel na.  

 

De inmenging in het gezinsleven van de verzoekende partij is bijgevolg formeel in overeenstemming 

met de afwijkende omstandigheden, beoogd in voornoemd artikel 8, alinea 2. 

 

Vervolgens moet worden onderzocht of de inmenging noodzakelijk is, met name of de inmenging 

gerechtvaardigd wordt door een dwingende maatschappelijke behoefte en proportioneel is met het 

nagestreefde doel (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). 

 

In de bestreden beslissing wordt over verzoekers gezinsleven het volgende overwogen: 

 

“Wat de gezinssituatie betreft blijkt dat betrokkene een geregistreerde partner (verklaring tot wettelijke 

samenwoning dd. 17.01.2013) heeft en vader is van 3 minderjarige Belgische kinderen (blijkt o.a. uit het 

zwangerschapsattest). Echter het familiale en persoonlijke belang van betrokkene is hier dan ook 

ondergeschikt aan de vrijwaring van de openbare orde. Betrokkene diende een aanvraag 

gezinshereniging in op 9.09.2016 en verkreeg op 29 maart 2017 een F-kaart. Betrokkene kreeg naar 

aanleiding van deze aanvraag het voordeel van de twijfel. Echter blijkt dat het verwerven van regulier 

verblijfsrecht betrokkene niet heeft tegengehouden opnieuw feiten te plegen. Immers, betrokkene is in 

de ANG-databank gekend voor 11 feiten alleen al in het jaar 2017. Uit het dossier blijkt bovendien dat 

betrokkene sinds 17.12.2017 opnieuw opgesloten werd in de gevangenis naar aanleiding van een bevel 

tot aanhouding. De feiten waar betrokkene van verdacht wordt, blijken aldus zwaarwichtig genoeg om 

betrokkene inmiddels reeds meer dan een half jaar in voorhechtenis te houden. In het begeleidend 

schrijven van het CAW dd. 2.06.2017 verklaart betrokkene zijn voorgaande straf achter zich te laten en 

zich te focussen op de toekomst en zijn gezin. Hij schrijft de mening aangedaan te zijn dat deze 

gebeurtenis zich niet zal herhalen en als een geïsoleerd feit dient gezien te worden. Echter, de laatste 

feiten zoals gekend in de ANG-databank en zijn huidige voorhechtenis zijn toch een sterke 

tegenindicatie dat betrokkene desondanks zich er nog steeds en herhaaldelijk toe heeft laten verleiden 

de wetten en regels in België alsnog niet te respecteren. Dit getuigt allerminst van verantwoordelijkheid 

tegenover zijn minderjarige kinderen, zoals van een goede huisvader zou mogen verwacht worden. 

Bovendien had hij moeten weten dat het stellen van strafbare feiten niet ten goede zou komen aan het 

behouden van regulier verblijfsrecht.” 

 

en 

 

“Betrokkene heeft verder ook drie kinderen van Belgische nationaliteit: O. S., geboren op (…) 2015, O. 

S., geboren op (…) 2016 en O. Y., geboren op (…) 2017. Desondanks heeft betrokkene zich ertoe laten 

verleiden de wetten en regels in België alsnog niet te respecteren. Dit getuigt allerminst van 

verantwoordelijkheid tegenover het minderjarige kind, zoals van een goede huisvader zou mogen 

verwacht worden. Bovendien had hij moeten weten dat het stellen van strafbare feiten niet ten goede 

zou komen aan het behouden van regulier verblijfsrecht. Het niet respecteren van de strafrechtelijke 

bepalingen in België getuigt expliciet van het niet geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving en dit 

eigenlijk ook niet na te streven. 

Uit de aard, de ernst, en het recidivisme van de feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van betrokkene 

een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het fundamenteel belang van de 

samenleving. 

Het familiale en persoonlijke belang van betrokkene is hier dan ook ondergeschikt aan de vrijwaring van 

de openbare orde. 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. 
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In dit kader kan tot slot worden opgemerkt dat niets betrokkene ervan weerhoudt de band met zijn 

kinderen en zijn partner vanuit het buitenland te onderhouden net zoals hij dit heden vanuit de 

gevangenis mogelijks doet. Er kunnen namelijk afspraken gemaakt worden tussen de moeder van de 

kinderen en hemzelf dat de kindjes hun vader met enige regelmaat kunnen zien en betrokkene 

(eventueel gedeeltelijk op afstand) zo toch zijn vaderschap kan uitoefenen en hij eveneens zijn relatie 

met zijn partner kan verderzetten. Deze beslissing verhindert immers niet dat zijn partner en kinderen 

hem bezoeken in het land van herkomst of elders. Verder kunnen moderne communicatietechnologieën 

de verzoeker in staat stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te blijven met zijn gezin. 

Er wordt immers opgemerkt: de “georganiseerde drugshandel is een diffuse vorm van criminaliteit, met 

indrukwekkende economische en operationele en zeer dikwijls grensoverschrijdende connecties. Gelet 

op de verwoestende effecten van de met deze handel verbonden criminaliteit wordt in kaderbesluit 

2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften 

met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van 

de illegale drugshandel (PB L 335, blz. 8) in het eerste punt van de considerans overwogen dat de 

illegale drugshandel een bedreiging vormt voor de gezondheid, de veiligheid en de levenskwaliteit van 

de burgers van de Unie, alsook voor de wettige economie, de stabiliteit en de veiligheid van de 

lidstaten.” 

“Drugsverslaving is een ramp voor de individuele mens en een economisch en sociaal gevaar voor de 

mensheid […]; ook kan de georganiseerde drugshandel zulke vormen aannemen dat zij een 

rechtstreekse bedreiging vormt voor de gemoedsrust en de fysieke veiligheid van de bevolking als 

geheel of een groot deel daarvan”. 

Vandaar dat de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit onder het begrip “ernstige reden 

van openbare orde of openbare veiligheid” valt (cf. HvJ 23 november 2010, nr. C-145/09 

Duitsland/Tsakouridis (Grote kamer)). 

 

Vandaar dat overeenkomstig 44 bis, §1 van de wet van 15.12.1980 het verblijfsrecht van betrokkene 

kan ingetrokken worden. Deze maatregel is wel degelijk evenredig met het familiaal belang, op basis 

van het welke betrokkene het verblijfsrecht wenst te behouden.” 

 

Uit deze belangenafweging blijkt dat de verwerende partij wel degelijk rekening heeft gehouden met de 

aard en de ernst van het gepleegde misdrijf (inbreuken op de drugswetgeving en nieuwe feiten in 2017), 

de nationaliteit van alle betrokkenen, de gezinssituatie van verzoeker, de omstandigheid dat er drie 

minderjarige kinderen zijn uit de relatie met verzoekers Belgische partner, de belangen van de partner 

en de kinderen (de band kan vanuit het buitenland worden onderhouden, er kunnen afspraken worden 

gemaakt en er kan contact worden onderhouden). 

 

Uit de overige motieven van de bestreden beslissing (zoals weergegeven in de bespreking van het 

eerste middel) blijkt dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met de duur van het verblijf van 

verzoeker in België. 

 

Hieruit blijkt dat rekening werd gehouden met de Boultif/Üner criteria van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens, die verzoeker opsomt in zijn verzoekschrift. 

 

Er wordt opgemerkt dat verzoeker voorbijgaat aan het motief: “In dit kader kan tot slot worden 

opgemerkt dat niets betrokkene ervan weerhoudt de band met zijn kinderen en zijn partner vanuit het 

buitenland te onderhouden net zoals hij dit heden vanuit de gevangenis mogelijks doet. Er kunnen 

namelijk afspraken gemaakt worden tussen de moeder van de kinderen en hemzelf dat de kindjes hun 

vader met enige regelmaat kunnen zien en betrokkene (eventueel gedeeltelijk op afstand) zo toch zijn 

vaderschap kan uitoefenen en hij eveneens zijn relatie met zijn partner kan verderzetten. Deze 

beslissing verhindert immers niet dat zijn partner en kinderen hem bezoeken in het land van herkomst of 

elders. Verder kunnen moderne communicatietechnologieën de verzoeker in staat stellen om tijdens de 

scheiding in nauw contact te blijven met zijn gezin.” 

 

Uit dit motief blijkt dat in de bestreden beslissing niet enkel rekening werd gehouden met de belangen 

van de staat, maar ook met de belangen van verzoeker, zijn partner en kinderen. Hieruit blijkt dat dus 

wel degelijk een belangenafweging heeft plaatsgevonden tussen het belang van de staat en de familiale 

belangen van verzoeker. Verzoeker uit in het tweede middel geen enkele kritiek op dit motief, evenmin 

in het eerste middel waar ook de schending van artikel 8 van het EVRM wordt aangevoerd. Nu 

verzoeker eraan voorbijgaat dat dit motief te lezen is in de bestreden beslissing, kan hij niet gevolgd 

worden waar hij stelt dat “de individuele belangen van verzoeker en zijn kinderen worden in casu niet in 

concreto afgewogen” en dat er geen proportionaliteitstoets zou zijn. 
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4.2.3.5. Verzoeker wijst erop dat niet wordt gemotiveerd over de zonen van zijn partner, die 12 en 15 

jaar oud zijn en minder aanpassingsvermogen hebben dan de drie jonge gemeenschappelijke kinderen. 

In dit verband wordt opgemerkt dat nergens uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat 

verzoeker ooit melding heeft gemaakt van een gezinsband met deze kinderen en hij dit ook niet heeft 

meegedeeld in antwoord op de brieven van de Dienst Vreemdelingenzaken ter kennis gebracht op 10 

mei 2017. In deze brieven werd nochtans gevraagd dat verzoeker alle nuttige inlichtingen zou 

meedelen, ook in verband met zijn gezinssituatie.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat één kind van verzoekers partner, geboren in 2006, vermeld wordt 

in een uittreksel uit het bevolkingsregister van 29 november 2016. Ditzelfde kind van verzoekers partner 

wordt ook vermeld in het “socio-economisch onderzoek” gevoerd door de lokale politie op 17 juni 2017: 

als opmerking van de buurtinspecteur wordt vermeld dat verzoeker met zijn zwangere vriendin en hun 

twee kinderen op dit adres woont en dat er ook een kind uit een vorige relatie van verzoekers partner 

woont, geboren in 2006. Een tweede kind van verzoekers partner blijkt niet uit de stukken van het 

administratief dossier. 

 

Nu verzoeker het bestuur niet van het bestaan van dit kind of van deze kinderen en zijn band ermee op 

de hoogte heeft gebracht, kan niet worden aangenomen dat er in dit verband een motiveringsgebrek is. 

Ook bij het verzoekschrift voegt verzoeker geen enkele informatie inzake dit kind of deze kinderen en 

zijn band met hen, zodat zijn argumenten in dit verband louter niet gestaafde beweringen zijn, die geen 

afbreuk kunnen doen aan de wettigheid van de bestreden beslissing. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen, evenmin als een schending 

van het evenredigheidsbeginsel, de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. Een 

schending van het beginsel van de “fair play” doet zich slechts voor als er sprake is van moedwilligheid 

(RvS 20 mei 2005, nr. 144.744). Verzoeker toont geenszins aan dat in casu het geval is 

 

4.2.3.6. Het tweede middel is ongegrond. 

 

5. 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.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien december tweeduizend achttien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


