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 nr. 218 681 van 22 maart 2019 

in de zaken RvV X / II en RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten  T. VAN NOORBEECK en A. 

VODDERIE 

Leuvensestraat 17 

3290 DIEST 

 

ten kantore van advocaat Y. CHALLOUK 

Abdijstraat 234 

2020 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien de verzoekschriften die X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 29 december 

2018 en 31 december 2018 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken 

en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 11 december 2018 tot beëindiging van het verblijf. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 januari 2019 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota’s met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikkingen van 30 januari 2019 en 14 februari 2019, waarbij de terechtzitting wordt 

bepaald op 15 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat Y. CHALLOUK verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van attaché E. VANMECHELEN, die verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 11 december 2018 wordt beslist tot beëindiging van verblijf van verzoekende partij. Dit is de 

bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“BESLISSING TOT BEEINDIGING VAN HET VERBLIJF 

Mijnheer 

naam : B. (..) 

voornaam: B. (..) 

geboortedatum: 18.07.1983 

geboorteplaats: M'Talssa 

nationaliteit: Marokko 

Krachtens artikel 44bis § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gemaakt 

aan uw verblijf, om de volgende redenen: 

Op 16.04.2007 werd u door het Spaanse Consulaat te Nador een D-visum geldig van 19.04.2007 tot 

18.07.2007 afgeleverd. Op 26.04.2007 reisde u Spanje in. U werd in het bezit gesteld van een Spaanse 

verblijfsvergunning geldig tot 25.04.2017. 

Op 14.01.2012 deed u te Mechelen melding van een voorgenomen huwelijk met B. B. (..), geboren te 

Tanger (Marokko) op 07.08.1988, van Belgische nationaliteit sinds 31.12.2008. 

Op 28.08.2012 werd u onderworpen aan een vreemdelingencontrole naar aanleiding van inbreuk op de 

wetgeving inzake het verblijf van vreemdelingen (PV-nr. 018865/12). U was in het bezit van een geldig 

Marokkaans paspoort en van een geldige verblijfstitel voor Spanje. U mocht beschikken. 

Op 01.10.2012 trad u te Mechelen in het huwelijk met B. B. (..). 

Op 05.10.2012 diende u te Mechelen een "Aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Europese Unie als echtgenoot (bijlage 19ter)" in. 

Op 26.03.2013 heeft u kennis gekregen van de beslissing van weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden, met bevel om het grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen, genomen op 19.03.2013 

(bijlage 20). 

Op 14.05.2013 diende u te Mechelen opnieuw een "Aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Europese Unie als echtgenoot (bijlage 19ter)" in. 

Op 25.11.2013 werd u in het bezit gesteld van een F-kaart. 

Op 15.12.2016 werd u opgesloten onder aanhoudingsmandaat in de gevangenis van Antwerpen uit 

hoofde van poging tot moord. 

Op 17.05.2018 werd u door het Hof van Beroep van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 

9 jaar daar u zich schuldig had gemaakt aan poging tot opzettelijk met het oogmerk om te doden en met 

voorbedachten rade, te doden. Dit feit pleegde u op 13.12.2016. 

Uit het arrest van 17.05.2018 blijkt dat er tussen u en uw slachtoffer een gerechtelijke procedure werd 

gevoerd die finaal eindigde in een vonnis van de vrederechter en waarbij de bewuste handelshuur die 

voorheen tussen u en het slachtoffer was afgesloten, rechterlijk ontbonden werd per 30 september 

2016. Er werd u op 19 oktober 2016 een bevel tot ontruiming betekend. Voor uw slachtoffer was het een 

uitgemaakte zaak. Er waren te veel problemen geweest met de wijze waarop u in het handelspand 

tewerk was gegaan en daarenboven had u een belangwekkende huurachterstal opgelopen. Het 

verschuldigd bedrag was opgelopen tot ongeveer 10.875 euro. 

Op 13 december 2016 begaf u zich naar de woning van uw slachtoffer. Een getuige merkte u aldaar op 

om 8.00 uur 's morgens en zag u omstreeks 16.30 uur terug aan de woning. Blijkbaar was u al de ganse 

dag bezig met hetgeen u uw slachtoffer ging aandoen. Bovendien had u, naar eigen zeggen, het 

bewuste wapen bij uw eerste aanwezigheid aldaar nog niet bij. U heeft duidelijk kunnen nadenken en u 

bent in de late namiddag, uw plan verder uitwerkend, terug gegaan en ditmaal was u voorzien van een 

hakbijl als wapen. Uw slachtoffer is die avond aan zijn woning aangekomen omstreeks 19.50 uur zodat 

vaststaat dat u nog gedurende meer dan drie uren in uw camionette, gewapend met een hakbijl, ter 

plaatse bent blijven wachten tot de komst van uw slachtoffer. Bij zijn aankomst bent u onmiddellijk uit uw 

voertuig gesprongen, de hakbijl in de hand en heeft u, zonder meer, uw slachtoffer langs achteren 

beslopen en vervolgens op het hoofd van het slachtoffer ingebeukt. U viseerde duidelijk de persoon en 

niet diens voertuig of enige andere zaak. 

Het meegenomen en gebruikte wapen, een hakbijl/slagersbijl, is imposant en is een wapen dat de dood 

van een persoon kan veroorzaken. 

De toegebrachte verwondingen aan het hoofd waren potentieel dodelijk. Er was een hersenletsel 

toegebracht en de situatie waarbij een persoon risico loopt op epileptische aanvallen was wel degelijk 

een potentieel levensgevaarlijke situatie. Uw slachtoffer verkeerde in levensgevaar. Hij had een 

hoofdwond, een open schedelfractuur en lag in coma. 
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Al de voormelde medische vaststellingen, gecombineerd met de aard van het gebruikte wapen, de wijze 

waarop de aanval langs achteren werd ingezet en uitgevoerd alsook dat het hoofd van uw slachtoffer 

geviseerd werd, tonen zonder de minste twijfel aan dat u wel degelijk de intentie had om uw slachtoffer 

te doden. 

Er was duidelijk een tijdsverloop tussen uw beslissing en de werkelijke uitvoering en de beslissing 

daartoe was duidelijk overwogen en definitief. In die tussentijd heeft u die beslissing niet meer 

veranderd. 

Dit alles stemt overeen met uw persoonlijkheid zoals die naar voren komt in het deskundigenverslag van 

forensisch psychiater dr. De Vos. Er werd gesteld dat u verhoogd gevoelig bent voor alle vormen van 

narcistische krenking, zowel reële als vermeende. U vertoont een verlaagde frustatiedrempel waardoor 

de kans op agressieve impulsdoorbraak gevoelig groter kan worden. Er was een rechterlijke definitieve 

beslissing en u diende het handelspand te verlaten. U bleef klagen over de toestand en bleef u 

verongelijkt voelen. Gekrenkt voelend nam u duidelijk en weloverwogen de beslissing om uw slachtoffer 

te doden met de hakbijl. 

Het feit dat u zich verongelijkt voelde is mogelijk doch is geen enkel excuus voor het gepleegde 

gruwelijke feit. 

Uit het gepleegde feit blijkt dat u niet terugschrikt voor het gebruik van extreem geweld en dat u geen 

respect heeft voor het leven van anderen. Het gepleegde feit is gruwelijk en maatschappelijk 

ontoelaatbaar. Uw gedragingen vormen een rechtstreekse bedreiging voor de gemoedsrust en de 

fysieke veiligheid van de bevolking. De zwaarte van de gevangenisstraf, namelijk 9 jaar, vormt 

onmiskenbaar een duidelijke indicatie dat u geen enkel respect heeft voor het leven van een ander en 

getuigt van een gevaarlijke ingesteldheid. 

Uit niks blijkt dat er geen risico bestaat dat u zich in de toekomst niet meer zal bezondigen aan nieuwe 

strafbare feiten wanneer u in een gelijkaardige situatie zou terechtkomen. 

Gelet op de bijzondere ernst, de aard van de gepleegde feiten in 2016, de koelbloedigheid van het 

bijzonder ernstig gepleegde feit, de zeer zware gevangenisstraf en de afwezigheid van respect voor 

andermans leven waarvan u blijk heeft gegeven, mag er worden aangenomen dat u, door uw persoonlijk 

gedrag, een actueel, werkelijke en ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde. 

Uit voorgaande blijkt dat het gepleegde feit zodanig ernstig is dat het enkele gegeven van de bijzondere 

ernst reeds volstaat om het actueel karakter van het gevaar op voldoende wijze aan te tonen. 

Uit voorgaande blijkt dat er ernstige redenen van openbare orde zijn waardoor het beëindigen van uw 

verblijfsrecht een noodzakelijke maatregel vormt voor de bescherming van de openbare orde en ter 

preventie van strafbare feiten. 

In het kader van een beslissing tot beëindiging van het verblijf genomen in toepassing van artikel 44bis 

§ 1 van de wet van 15 december 1980, betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, moet er rekening gehouden worden met de duur van 

uw verblijf in het Rijk, uw leeftijd, uw gezondheidstoestand, uw gezins- en economische situatie, uw 

sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin u bindingen heeft met uw land van 

oorsprong. 

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

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

om gehoord te worden vooraleer jegens hem of haar een nadelige individuele maatregel wordt 

genomen. Op 11.11.2018 verklaarde u in de vragenlijst hoorrecht dat uw taal Nederlands/Arabisch is, 

dat u Nederlands kan lezen en/of schrijven en dat u Spaans en Berbers kan spreken en/of lezen; dat u 

sinds 2012 in België bent; dat uw Marokkaanse reispas thuis bij B. B. (..) (uw echtgenote) is - 

0484/xxxxxxx – (..) te 2800 Mechelen; dat u geen ziekte heeft die u belemmert te reizen of terug te 

keren naar uw herkomstland; dat u voor u in de gevangenis belandde, woonachtig was in de (..) te 2800 

Mechelen; dat u getrouwd bent met B. B. (..) – (..) te 2800 Mechelen; dat uw 2 zussen, een oom en een 

tante (zus van uw mama) in Antwerpen wonen; dat u een zoon van 2 jaar en 5 maanden heeft in België, 

woonachtig in de (..) te 2800 Mechelen (telefoonnummer mama: 0484/xxxxxxxx); dat u niet getrouwd 

bent in uw land van herkomst of in een ander land dan België en dat u er geen duurzame relatie heeft; 

dat uw ouders en 1 broer in Marokko wonen; dat u geen minderjarige kinderen heeft in uw land van 

herkomst of in een ander land dan België; dat u momenteel een opleiding bouw volgt in de gevangenis; 

dat u nog geen diploma bezit maar dat binnen 12 weken de opleiding afgerond is; dat u verschillende 

taalcursussen Nederlands heeft gevolgd; dat u sinds u in België bent altijd heeft gewerkt; dat u eerst 

werkte bij verschillende bakkers en nadien als zelfstandige werkte; dat u in Marokko als zelfstandige 

heeft gewerkt; dat u na het werk in Marokko in Spanje werkte in een stofbedrijf; dat u niet opgesloten of 

veroordeeld werd in een ander land dan België; dat u niet wil terugkeren naar uw land omdat uw gezin 

hier is en u nooit heeft gedacht om hen achter te laten, dat dit onmogelijk is; dat u hier uw echtgenote, 

zoontje, 2 zussen, schoonfamilie, vrienden, buren en uw toekomst heeft; dat u de taal heeft gestudeerd 
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om hier voor altijd te blijven; dat u nu een opleiding volgt om verder te kunnen functioneren in de 

Belgische maatschappij. 

U voegde de volgende bijkomende documenten toe: een attest van gezinssamenstelling dd. 12.11.2018; 

een huwelijksakte; een geboorteakte van uw zoon; 6 loonbrieven; een arbeidsovereenkomst tussen u en 

Andalucia bvba; een overzicht van uw loopbaangegevens; een attest dd. 21.12.2017 'Sociaal 

Verzekeringsfonds - Zenito' en een brief toelichting bij stopzetting; een huurovereenkomst; NT2-

Portfolio; een deelcertificaat NT2 Waystage schriftelijk; een brief van VOCVO - opleiding metselaar. 

Het wordt niet betwist dat u zich kan beroepen op een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna 

EVRM). 

Op 01.10.2012 trad u te Mechelen in het huwelijk met B. B. (..), geboren te Tanger op 07.08.1988 die 

sinds 21.12.2008 de Belgische nationaliteit heeft. Jullie hebben samen 1 zoon: B. M. (..), geboren te 

Mechelen op 10.06.2016, van Belgische nationaliteit. Zij bezoeken u zeer regelmatig in de gevangenis. 

Uw echtgenote en uw zoon hebben de Belgische nationaliteit, desondanks zou uw echtgenote ervoor 

kunnen kiezen om zich samen met uw zoon te vestigen in een land waar u de kans zou hebben het 

gezinsleven met haar en met uw kind verder te zetten. Er worden thans geen elementen voorgelegd 

waaruit onoverkomelijke hinderpalen zouden blijken die de voortzetting van uw gezinsleven als 

dusdanig zouden verhinderen in het land van herkomst of elders en evenmin blijkt dat uw gezinsleven 

enkel in België zou kunnen verder gezet worden. Uw echtgenote is net als u in Marokko geboren en 

heeft een groot deel van haar leven in Marokko gewoond. Uw echtgenote was ruim 15 jaar oud toen zij 

eind 2003 in België aankwam. Zij kan in redelijkheid worden geacht nog sociale, culturele en familiale 

banden met Marokko te hebben. Er kan eveneens verondersteld worden dat zij de taal spreekt. Hoewel 

aangenomen kan worden dat uw echtgenote ook banden met België opgebouwd heeft tijdens haar 

legaal verblijf alhier, blijkt nog niet dat er in haar hoofde sprake is van hinderpalen die het voor haar 

bijzonder moeilijk zouden maken om het gezinsleven elders verder te zetten. Uit niks blijkt dat uw 

echtgenote elders geen werk zou kunnen vinden en dat het normaal is dat er enige moeilijkheden 

gepaard gaan met een verhuis. De contacten met familie en vrienden die ze in België heeft, kunnen ook 

op een andere manier worden onderhouden middels korte bezoeken of middels moderne 

communicatiemiddelen. 

De eenheid van het gezin kan logischer wijze behouden blijven op een plaats buiten België. Uw zoon is 

nog zeer jong waardoor verondersteld kan worden dat hij zich makkelijk zou kunnen aanpassen aan een 

nieuwe situatie. Uw zoon is nog niet schoolplichtig. Het hoger belang en welzijn van de kinderen heeft 

een primordiaal karakter maar geen absoluut karakter. Bij de afweging van de verschillende op het spel 

staande belangen, neemt het belang van de kinderen een bijzondere plaats in. Die bijzondere plaats 

maakt het evenwel niet onmogelijk om eveneens rekening te houden met andere belangen (EHRM, 3 

oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse t. Nederland, par. 101; GwH 7 maart 2013, nr. 30/2013). Indien 

Mevrouw B. B. (..) er voor zou kiezen om samen met jullie zoon in België te blijven, kan er contact 

onderhouden worden via mail, telefoon en andere moderne communicatiemiddelen, alsook via 

periodieke reizen naar het land waar u zou verblijven. 

Hoe dan ook, ongeacht de keuze van uw echtgenote, de bescherming van de orde en het voorkomen 

van strafbare feiten rechtvaardigen de inmenging in het uitoefenen van het recht op de eerbiediging van 

uw gezinsleven. Het feit dat u een baby van 6 maanden oud en een echtgenote had, heeft u er niet van 

weerhouden om dit gruwelijke en maatschappelijk ontoelaatbaar feit te plegen. Dit getuigt allerminst van 

verantwoordelijkheid tegenover hen, zoals van het ouderlijk gezag zou mogen verwacht worden. Gezien 

deze overwegingen worden uw familiale belangen hier dan ook ondergeschikt geacht aan de vrijwaring 

van de openbare orde. Uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt dan 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. 

Uw zus (B. N. (..)) heeft recht op verblijf in België. U verklaarde in uw hoorrecht dat u 2 zussen heeft 

maar over uw 2de zus zijn verder geen gegevens gekend. Uw zus komt op bezoek in de gevangenis. 

Opdat een relatie tussen meerderjarige broers en zussen onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM kan vallen, zijn er bijkomende elementen van afhankelijkheid vereist die anders zijn dan de 

gewone affectieve en emotionele banden (EHRM 15 oktober 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, 

§33). Er werden geen bijkomende elementen van afhankelijkheid aangetoond die anders zijn dan de 

gewoonlijke affectieve banden, zoals vereist in de toepasselijke rechtspraak van het EHRM. Verder 

krijgt u in de gevangenis bezoek van twee ooms, een tante, een nicht, twee schoonbroers en af en toe 

van uw moeder. 

Uw familieleden kunnen contact met u onderhouden middels de moderne communicatiemiddelen en 

middels (korte) bezoeken aan u in het land waar u zich zou vestigen. 

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

persoonlijke belangen geen voorrang mogen hebben op het vrijwaren van de openbare orde. 
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U bent in 2012, toen u 29 jaar oud was, aangekomen op het grondgebied. Thans bent u bijna 35 jaar 

oud. Er kan opgemerkt worden dat ondanks uw verblijf van 6 jaar in België niet gebleken is dat u een 

dermate bijzondere binding met België zou hebben die een normale binding overstijgt. U legt immers 

geen enkel document voor dat het tegendeel bewijst. Er kan worden aangenomen dat u tijdens deze 

periode sociale banden gesmeed heeft op het grondgebied en er wordt niet betwist dat het terugkeren 

naar uw land van herkomst, om daar een leven op te bouwen, enige aanpassing van u zal vergen. 

Bovendien is niet gebleken dat u geen enkele binding meer zou hebben met het land van herkomst, 

noch dat er omstandigheden zouden zijn op grond waarvan een terugkeer naar uw land van herkomst 

niet verwacht zou mogen worden. U kan in alle redelijkheid worden geacht nog sociale, culturele en 

familiale banden met dit land te hebben. U hebt er het grootste deel van uw leven verbleven en u 

spreekt de taal. In uw hoorrecht verklaarde u dat uw ouders en uw broer in Marokko wonen. Het is dan 

ook niet onredelijk te veronderstellen dat u er nog familie en/of vrienden heeft die u tijdelijk zouden 

kunnen opvangen tot u weer een eigen bestaan opgebouwd heeft. 

Het contact met vrienden en kennissen in België kan u onderhouden via de moderne 

communicatiemiddelen en indien zij dat wensen, zouden zij u in uw thuisland dan wel elders kunnen 

komen bezoeken. Daarnaast kunnen zij u ook vanuit België ondersteunen bij uw herintegratie in uw 

thuisland dan wel in een derde land. 

Het gegeven dat u in het verleden in België gewerkt hebt, doet niets af aan het feit dat u een actueel en 

ernstig gevaar vormt voor de openbare orde. U bezit een strafblad wat uw inschakeling in de 

arbeidsmarkt niet ten goede komt. U verklaarde dat u reeds in uw land van herkomst heeft gewerkt als 

zelfstandige en in Spanje in stofbedrijf. U volgt momenteel een opleiding 'metselaar' in de gevangenis. 

Deze vaardigheden zullen u wellicht van pas komen en uw kansen op de arbeidsmarkt enkel positief 

beïnvloeden. 

Hoe dan ook, de bescherming van de orde en het voorkomen van de strafbare feiten rechtvaardigen de 

inmenging in het uitoefenen van uw recht op de eerbiediging van uw privéleven. 

U hebt geen elementen aangebracht met betrekking tot uw gezondheidstoestand of m.b.t. de 

gezondheidstoestand van één van uw familieleden die onderhavige beslissing zouden kunnen 

beïnvloeden. 

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

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

Met inachtneming van alle door u aangevoerde omstandigheden wordt op grond van bovenstaande 

geconcludeerd dat er ernstige redenen van openbare orde zijn waardoor het beëindigen van uw 

verblijfsrecht een noodzakelijke maatregel vormt voor de bescherming van de orde en ter preventie van 

strafbare feiten daar uw gedrag een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging vormt voor een 

fundamenteel belang van de samenleving.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij twee ontvankelijke verzoekschriften heeft ingediend tegen 

dezelfde bestreden beslissing. Ter terechtzitting wijst de voorzitter op artikel 39/68 - 2 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) dat bepaalt:  

 

“Indien een verzoekende partij meerdere ontvankelijke verzoekschriften heeft ingediend tegen dezelfde 

bestreden beslissing dan worden deze beroepen van rechtswege gevoegd. In dit geval oordeelt de 

Raad op grond van het als laatste ingediende verzoekschrift, tenzij de verzoekende partij uitdrukkelijk 

aan de Raad en ten laatste ter terechtzitting, het verzoekschrift aanduidt op grond waarvan hij dient te 

oordelen. De verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van de overige ingediende 

verzoekschriften.  

Betreft het een collectief beroep, dan oordeelt de Raad op grond van het als laatste ingediende 

verzoekschrift, tenzij alle verzoekende partijen uitdrukkelijk en collectief aan de Raad en ten laatste ter 

terechtzitting, het verzoekschrift aanduiden op grond waarvan hij dient te oordelen. De verzoekende 

partijen worden geacht afstand te doen van de overige ingediende verzoekschriften.” 

 

Met toepassing van artikel 39/68-2 van de vreemdelingenwet worden de beroepen met rolnr. 227 748 en 

rolnr. 228 539 van rechtswege gevoegd. 

 

Ter terechtzitting verschijnt de advocaat van de verzoekende partij in de zaak gekend onder rolnummer 

228 539 en stelt zij geen instructie te hebben wat betreft de zaak gekend onder rolnummer 227 748. Zij 

vraagt de zaak gekend onder rolnummer 228 539 verder te behandelen. 
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Gelet op het voorgaande dient de Raad, conform het bepaalde in artikel 39/68-2 van de 

vreemdelingenwet te oordelen op grond van het verzoekschrift gekend onder rolnummer 228 539. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“Eerste Middel: Schending van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen (hierna: Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen), van artikel 

62 van de Vreemdelingenwet en van artikel 44bis § 1 van de Vreemdelingenwet, en van het 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel, schending van het evenredigheidsbeginsel en schending van 

de materiële motiveringsplicht: 

 

Geschonden bepalingen en bespreking: 

Artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van 

Vreemdelingenwet bepalen dat de administratieve beslissingen zowel in feite als in rechte moeten 

worden gemotiveerd.  

De artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen stellen dat de administratieve 

handeling uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd en dat in de motivering van de akte de feitelijke en 

de juridische motivering dienen te worden opgenomen. Bovendien dient de motivering afdoende te zijn. 

Zo stipuleert artikel 62 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.[…]” 

Er moet worden benadrukt dat conform artikelen 2 en 3 Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen in 

de motivering van de administratieve beslissing steeds uitdrukkelijk de feitelijke en de juridische gronden 

vermeld moeten worden opdat de betrokken perso(o)n(en) kennis zouden hebben van gronden waarop 

de administratieve overheid zich baseert om een (weigerings)beslissing te nemen. 

Uit de samenlezing van de artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen volgt 

duidelijk dat: 

a) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden; 

b) In de motivering (opgenomen in de betrokken administratieve beslissing – in casu de bestreden 

beslissing d.d. 11.12.2018) zowel de feitelijke als de juridische gronden dienen vermeld te worden; 

c) De motivering afdoende dient te zijn; 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid.   

Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de motivering duidelijk, juist, 

pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de bestuurde in alle duidelijkheid kan 

oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te vechten. 

Gelet op  artikel 44bis van de Vreemdelingenwet die het volgende bepaalt: 

§ 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 45 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

§ 1. De redenen van openbare orde, nationale veiligheid en volksgezondheid bedoeld in de artikelen 43 

en 44bis mogen niet worden aangevoerd voor economische doeleinden. 
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§ 2. 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. 

Om te beoordelen of de burger van de Unie of zijn familielid een gevaar voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid vormt, kan de minister of zijn gemachtigde, bij de afgifte van de verklaring van 

inschrijving of van de verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie, en als hij het onontbeerlijk 

acht, aan de lidstaat van oorsprong en, eventueel aan andere lidstaten, inlichtingen vragen over de 

gerechtelijke antecedenten van de betrokkene. Deze raadpleging mag geen systematisch karakter 

dragen. 

§ 3. […] 

§ 4. Het verstrijken van de geldigheidsduur van de identiteitskaart of het paspoort waarmee de burger 

van de Unie of zijn familielid het grondgebied van het Rijk is binnengekomen, is geen voldoende reden 

om een einde te maken aan zijn verblijf. 

De bepalingen van artikel 44bis en 45 van de Vreemdelingenwet zijn bepalingen die de omzetting 

vormen van artikel 27 en 28 van de Richtlijn 2004/38/EG van 29/04/2004. Met andere woorden dienen 

deze  bepalingen richtlijnconform te worden geïnterpreteerd en toegepast. 

In dit kader dient gewezen te worden op de in artikel 27 lid 2 en artikel 28 lid 1 van de Richtlijn 

2004/38/EG van de evenredigheidstoets die daarin vervat zit. 

Deze proportionaliteitstoets houdt in dat er goede redenen voor een welbepaalde maatregel moeten zijn 

(lees: noodzakelijkheid) en dat er een correct evenwicht moet gevonden worden tussen de maatregel en 

het doel en tussen de belangen van het individu en die van de betrokken staat (lees: 

belangenafweging). 

Artikel 45  § 2 van de vreemdelingenwet onderlijnt in die zin dan ook dat de artikelen 43 en 44bis van de 

vreemdelingenwet bedoelde beslissingen “in overeenstemming (moeten) zijn met het 

evenredigheidsbeginsel”. 

Artikel 44bis § 4 van de vreemdelingenwet stipuleert verder dat rekening dient te worden gehouden 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.” 

De proportionaliteitstoets moet worden uitgevoerd met inachtneming van de fundamentele rechten 

waarvan het Hof van Justitie de eerbiediging van verzekert, in het bijzonder de eerbiediging van het 

privé-leven en het gezins- en familieleven dat is gewaarborgd in artikel 7 van het Handvest van de 

grondrechten van de EU en artikel 8 van het EVRM. IN het licht van de beoordeling van de beoogde 

inmenging al dan niet evenredig is met het nagestreefde doel, dient rekening te worden gehouden met 

de rechtspraak van het Hof van Justitie (cf. Hvj 29/04/004, zaken C-482/01 en C-493/01, pt. 95-99; HvJ 

23/11/2010, zaak C-145/09, pt. 52-53; HvJ 13/09/2016, zaak C-304/14, pt. 48-49; HvJ 13/09/2016, zaak 

C-165/14, pt. 66). Het betreft met name dat rekening dient gehouden te worden met: 

- Aard en ernst van het strafbare feit; 

- De tijd die is verstreken sinds de strafbare feiten; 

- De duur van het verblijf; 

- Het gedrag van de belanghebbende; 

- De hechtheid van de sociale, culturele en familiale banden met de gastlidstaat; 

De beëindiging van het verblijfsrecht omwille van reden va openbare orde of nationale veiligheid dient 

met andere woorden rekening te worden gehouden met deze grondrechten. Dit volgt ook uit de inhoud 

van artikel 44bis § 4 van de Vreemdelingenwet zelf. 

Bovendien moet onderstreept worden dat in de voorbereiden werken het volgende werd gesteld: 

Verder bepaalt artikel 43 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

§ 1. De minister of zijn gemachtigde kan de binnenkomst en het verblijf van de burgers van de Unie en 

hun familieleden weigeren en hun het bevel geven het grondgebied te verlaten : 

1° wanneer zij valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten hebben gebruikt, of 

fraude hebben gepleegd of andere onwettige middelen hebben gebruikt, die hebben bijgedragen tot het 

verkrijgen van het verblijf; 

2° om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid. 

§ 2. Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in paragraaf 1 te 

nemen, houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid op het 
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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 dit kader dient melding te worden gemaakt van de rechtspraak van het Hof van Justitie in haar arrest 

van 31 januari 2006, C-503/03, die het volgende stelt: 

“[…] L’existence d’une condamnation pénale ne peut ainsi être retenue que dans la mesure où les 

circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l’existence d’un comportement 

personnel constituant une menace actuelle pour l’ordre public (arrêts Bouchereau, précité, point 28, et 

du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. p. I-11, point 24). […]”  (Hof van Justitie EG, arrest van 

31.01.2006, C-503/03, (Commissie vs. Spanje), overweging 44). 

Kort samengevat houdt dit in dat maatregelen ter bescherming van de openbare orde/nationale 

veiligheid genomen mogen worden, met dien verstande dat het bestaan van een strafrechtelijke 

veroordeling als reden kan worden aangehaald, doch de betrokken administratieve overheid moet eerst 

nagaan of de houding van de betrokkene hic et nunc (hier en nu) van die aard is dat een 

beschermingsmaatregel genomen moet worden ten einde de openbare orde te beschermen. De Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen besliste immers op datum van 19 april 2010 dat het gevaar dat 

betrokkene moet vormen voor de openbare orde van actuele aard moet zijn zoals deze bepaalt is in 

artikel 43 van de Vreemdelingenwet (R.v.V. arrest n° 41.811 van 19 april 2010). 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het is de taak van Uw Raad om het oordeel 

van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de administratieve beslissing tegen alle redelijkheid 

ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief 

volkomen ontbreekt (R.v.St. n° 82.301 van 20 september 1999; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 

2010; R.v.V. arrest nr. 28602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en R.v.V. arrest nr. 28599 van 11 juni 

2009, punt 2.4. in fine).  

In casu is de bestreden beslissing van 11 december 2018 op een niet-afdoende wijze gemotiveerd, daar 

administratieve beslissingen slechts afdoende gemotiveerd zijn wanneer de motivering duidelijk, juist, 

pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de bestuurde in alle duidelijkheid kan 

oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te vechten.  

Bovendien legt het zorgvuldigheidsbegingsel de verwerende partij de plicht op om beslissingen 

zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (Cf. R.v.V. arrest n° 

28.602 van 11 juni 2009, 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 (Cf. R.v.V. arrest n° 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4.). Overigens 

staat ook vast dat het redelijkheidsbeginsel Uw Raad toestaat de bestreden beslissing onwettig te 

bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat (Cf.  Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, 

punt 2.3. in fine en Cf. R.v.V. arrest n° 28.599 van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine).  Dit alles in 

ogenschouw genomen dient vastgesteld te worden dat een essentieel en uitermate relevant gegeven – 

met name dat verzoeker dat hij een Belgische echtgenote en Belgisch kind heeft en dat hij thans de 

nodige stappen aan het ondernemen is om via de bemiddelaar aan een verzoening te werken met het 

slachtoffer (stuk 7) – NIET in overweging werd genomen om tot de bestreden beslissing te komen, 

terwijl een dergelijk essentieel gegeven door iedere redelijke en zorgvuldige administratieve overheid 

NIET over het hoofd mag worden gezien.  

In casu merkt verzoeker ook op dat de bestreden beslissing gegrond is op de strafrechtelijke 

veroordeling van verzoeker die zou dateren van 17/05/2018 op basis van feiten van 13/12/2016. De 

beslissing van verwerende partij dateert van 11/12/2018, dit is bijna 2 jaar na de strafrechtelijke feiten.  

Het is immers op basis van die feiten die aanleiding hebben gegeven tot de strafrechtelijke veroordeling 

van verzoeker dat verwerende partij van oordeel is dat verzoeker “ongewenst” zou zijn in België, terwijl 

de veroordeling van verzoeker – op basis waarvan men de bestreden beslissing baseert – NIET in het 

administratief dossier terug te vinden is. De Raad voor  Vreemdelingenbetwistingen kan dan zijn 

wettigheidstoezicht niet ten volle uitoefenen en kan zich dus niet vergewissen van de feiten die 

aanleiding hebben gegeven tot de strafrechtelijke veroordeling van verzoeker. Hiermee schendt 

verwerende partij de materiële motiveringsplicht.  

Conform artikel 43 juncto artikel 44bis, en 45 van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980, de rechtspraak 

van het Hof van Justitie van 31 januari 2006 (zie hierboven) en de rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, dient het gedrag van betrokkene (in casu verzoeker) een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging te vormen voor de openbare orde.  

Verzoeker is sinds zijn binnenkomst in België niet in aanraking gekomen met het gerecht. Het is pas in 

december 2016 dat hij strafbare feiten heeft gepleegd waarvoor hij bij arrest van het Hof van Beroep 

definitief werd veroordeeld op 17/05/2018. Hij heeft een Belgisch kind en een Belgische echtgenote. 
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Conform artikel 43 juncto artikel 44bis § 4 van de Vreemdelingenwet moet er een evenredigheidstoets 

plaatsvinden tussen het privé-belang van verzoeker en zijn gezin en het gemeenschapsbelang.  De 

bestreden beslissing stelt zelfs dat het persoonlijk belang niet primeert en zonder maar een deftige 

afweging te maken van wat juist de privé-belangen van verzoeker zijn. In casu betreft dit het feit dat 

verzoeker vader is van een Belgisch kind voor wie hij als ouder wettelijk verantwoordelijk is niet 

voldoende. 

Minstens had de verwerende partij deze elementen in overweging moeten nemen en het nodige gewicht 

geven, wat in casu niet is gebeurd.  

Bijkomend dient verwezen te worden naar artikel 45 van de Vreemdelingenwet waarin het volgende 

werd gesteld: 

 […] 

Om te beoordelen of de burger van de Unie of zijn familielid een gevaar voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid vormt, kan de minister of zijn gemachtigde, bij de afgifte van de verklaring van 

inschrijving of van de verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie, en als hij het onontbeerlijk 

acht, aan de lidstaat van oorsprong en, eventueel aan andere lidstaten, inlichtingen vragen over de 

gerechtelijke antecedenten van de betrokkene. […]. 

Laten we niet vergeten dat in de bestreden beslissing zelf melding werd gemaakt van het verblijf van 

verzoeker in Spanje (op 26/04/2007) en dat diens verblijfstitel geldig was tot 25/04/2017. Dat verzoeker 

pas naar België is gekomen in 2012, zodat dit betekent dat verzoeker in Spanje op een legale manier 

heeft geleefd van 26/04/2007 tot 2012, zijnde 5 jaren en dat zijn verblijfstitel geldig was tot 2017. 

Verwerende partij neemt een ernstige en zware beslissing, door het verblijfsrecht van verzoeker te 

beëindigen zonder de moeite te doen aan de lidstaat van de EU waarvan hij afkomstig is en er ook 

verblijfsgerechtigd was/is, te raadplegen inzake zijn gebeurlijke strafrechtelijke antecedenten. Elke 

redelijke en zorgvuldige overheid, die kennis heeft van het gegeven van het bestaan van een ander 

verblijfsrecht in een andere EU Lidstaat (in casu: Spanje) dient in gelijkaardige dossiers als die van 

verzoeker, minstens inlichtingen te vragen over dien gerechtelijke antecedenten, alvorens de bestreden 

beslissing te nemen. Immers, een dergelijke beslissing heeft een ernstige invloed het administratief 

(verblijfrechtelijk) bestaan van verzoeker dat verwerende partij door de redelijkheid, de zorgvuldigheid 

en de proportionaliteit minstens gehouden is, zich ook te informeren naar het gedrag in de andere 

Lidstaat om dit gedrag dan ook in het globale individuele dossier van verzoeker te betrekken, bij de 

belangenafweging. 

Dit heeft verwerende partij dus niet gedaan. Blijkbaar was het bestaan van een de definitieve 

veroordeling (van 17/05/2018) van het Hof van Beroep van Antwerpen tot een gevangenisstraf van 9 

jaar voldoende om te kunnen stellen dat verzoeker een ernstig, actueel, en werkelijk gevaar zou vormen 

voor de Belgische openbare orde/nationale veiligheid.  

Terwijl uit artikel 45 van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk stelt: 

[…] 

Eerdere strafrechtelijke veroordelingen zijn als zodanig geen reden voor dergelijke beslissingen. […]” 

Bovendien moet het persoonlijk gedrag van verzoeker een actuele en ernstige en werkelijke schending 

vormen voor de openbare orde om een beschermingsmaatregel in de zin van artikel 44bis § 1 juncto 

artikel 43 van de Vreemdelingenwet te kunnen rechtvaardigen.  

Kortom samengevat steunt (in de bestreden beslissing) de verwerende partij zich op de volgende 

elementen: 

- de correctionele veroordeling dd. 17/05/2018; 

- de ernst en de zwaarwichtigheid van de feiten; 

- de zeer zware gevangenisstraf; 

- de aard van de feiten; 

- gebrek aan respect voor andermans leven; 

Al deze elementen, komen eigenlijk neer op de veroordeling die het Hof van Beroep van Antwerpen op 

17/05/2018 heeft uitgesproken. Niet meer, niet minder. Uit het actueel gedrag van verzoeker blijkt hic en 

nunc op geen enkele manier dat verzoeker een ernstig gevaar zou vormen voor de Belgische 

maatschappij. Immers, verzoeker zit sinds 14/12/2016 opgesloten in de gevangenis, zodat hij hic en 

nunc op geen enkel moment een gevaar kan bestaan voor de Belgische openbare orde.  

In concreto komt de bestreden beslissing neer op een einde van het verblijfsrecht, louter en alleen op 

basis van het bestaan van een correctionele veroordeling van 17/05/2018. Immers, verzoeker heeft 

geen voorgaanden buiten de veroordeling die hij opgelopen heeft en die hem veroordeelde tot een 

gevangenisstraf van 9 jaar. Bovendien dateren de feiten waarvoor hij veroordeeld werd van 13/12/2016, 

zijnde bijna dag op dag 2 jaren sinds het nemen van de bestreden beslissing op 11/12/2018. 

Verzoeker betwist niet veroordeeld te zijn geweest, maar wenst te benadrukken dat hij zijn tijd aan het 

zitten.  Verwerende partij was hiervan reeds op de hoogte. Overigens merkt verzoeker op dat uit het 

administratief dossier nergens blijkt dat verzoeker op het Europese grondgebied als ongewenst zou 
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geseind staan in bv het SIS (Schengen Informatie Systeem) of in Spanje (EU Lidstaat waar hij van 

afkomstig is en verblijfsgerechtigd was/is). Een hypothetische toekomstige (niet huidige en actuele!!!) 

neiging de openbare orde gebeurlijk te zullen schenden is op zich onvoldoende.   

Verzoeker betwist niet de ernst van de feiten, maar louter de ernst van de feiten verantwoorden niet de 

bestreden beslissing, zolang er geen actuele schending is. Er is met andere woorden geen sprake van 

een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging te vormen voor de openbare orde die steun 

zou vinden in het administratief dossier.  

De verwerende partij heeft kennelijk onredelijk en kennelijk onzorgvuldig gehandeld. De evenredigheid 

is in casu zoek. Minstens maakt verzoeker aannemelijk dat er geen redelijke en zorgvuldige beoordeling 

heeft plaatsgehad van alle concrete feitelijke gegevens in het administratief dossier zoals deze op het 

moment van de bestreden beslissing aan verwerende partij reeds bekend waren. 

Er dient te worden vastgesteld dat artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering 

Bestuurshandelingen, artikel 62 van de Vreemdelingenwet, artikel 43 juncto artikel 44bis, juncto artikel 

45 van de Vreemdelingenwet, en het evenredigheidsbeginsel, het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel schromelijk met de voeten werden getreden. De handelswijze van de verwerende 

partij getuigt van een kennelijk onevenredig, kennelijk onredelijk en een kennelijk onzorgvuldig bestuur. 

De bestreden beslissing is om die redenen niet afdoende gemotiveerd. Om al deze redenen dient de 

bestreden beslissing vernietigt te worden. 

Om al deze redenen dient de bestreden beslissing vernietigd te worden.” 

 

3.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" 

wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissing tot beëindiging van het verblijf 

geeft duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering 

van deze bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 44bis, §1 

van de vreemdelingenwet. Verder wordt na een feitelijk overzicht van de situatie van verzoekende partij 

erop gewezen dat zij veroordeeld werd op 17 mei 2018 voor poging tot opzettelijk met het oogmerk om 

te doden en met voorbedachten rade te doden tot een gevangenisstraf van negen jaar en wordt 

gemotiveerd dat uit de gepleegde feiten blijkt dat verzoekende partij niet terugschrikt voor het gebruik 

van extreem geweld en dat zij geen respect heeft voor andermans leven. Er wordt verder gesteld: “Het 

gepleegde feit is gruwelijk en maatschappelijk ontoelaatbaar. Uw gedragingen vormen een 

rechtstreekse bedreiging voor de gemoedsrust en de fysieke veiligheid van de bevolking. De zwaarte 

van de gevangenisstraf, namelijk 9 jaar, vormt onmiskenbaar een duidelijke indicatie dat u geen enkel 

respect heeft voor het leven van een ander en getuigt van een gevaarlijke ingesteldheid. 

Uit niks blijkt dat er geen risico bestaat dat u zich in de toekomst niet meer zal bezondigen aan nieuwe 

strafbare feiten wanneer u in een gelijkaardige situatie zou terechtkomen. 

Gelet op de bijzondere ernst, de aard van de gepleegde feiten in 2016, de koelbloedigheid van het 

bijzonder ernstig gepleegde feit, de zeer zware gevangenisstraf en de afwezigheid van respect voor 

andermans leven waarvan u blijk heeft gegeven, mag er worden aangenomen dat u, door uw persoonlijk 

gedrag, een actueel, werkelijke en ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde. 

Uit voorgaande blijkt dat het gepleegde feit zodanig ernstig is dat het enkele gegeven van de bijzondere 

ernst reeds volstaat om het actueel karakter van het gevaar op voldoende wijze aan te tonen. 

Uit voorgaande blijkt dat er ernstige redenen van openbare orde zijn waardoor het beëindigen van uw 

verblijfsrecht een noodzakelijke maatregel vormt voor de bescherming van de openbare orde en ter 

preventie van strafbare feiten.” Verder wordt ook gemotiveerd omtrent de persoonlijke omstandigheden 

van verzoekende partij en wordt aangegeven waarom haar persoonlijke belangen niet primeren.  

 

De verzoekende partij kan niet ernstig voorhouden dat een samenlezing van de bepaling waarop de 

beslissing tot beëindiging van verblijf met de concrete feitelijke argumentering in de beslissing geen 

afdoende motivering vormt.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

3.3. In zoverre verzoekende partij aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de bestreden beslissing 

wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 
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De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

3.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

3.5. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

Ook het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad 

niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het 

tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126 520). De keuze die een bestuur in de 

uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het 

proportionaliteitsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. 

 

3.6. Artikel 44bis van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen, 

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 45, §§1 en 2 van de vreemdelingenwet luidt verder als volgt: 

 

“§ 1. 

De redenen van openbare orde, nationale veiligheid en volksgezondheid bedoeld in de artikelen 43 en 

44bis mogen niet worden aangevoerd voor economische doeleinden. 

§ 2. 

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. 
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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. 

Om te beoordelen of de burger van de Unie of zijn familielid een gevaar voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid vormt, kan de minister of zijn gemachtigde, bij de afgifte van de verklaring van 

inschrijving of van de verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie, en als hij het onontbeerlijk 

acht, aan de lidstaat van oorsprong en, eventueel aan andere lidstaten, inlichtingen vragen over de 

gerechtelijke antecedenten van de betrokkene. Deze raadpleging mag geen systematisch karakter 

dragen.(..)” 

 

3.7. Verzoekende partij betoogt in essentie dat geen rekening werd gehouden met een essentieel 

gegeven, met name dat zij een Belgische echtgenote en kind heeft en dat zij thans stappen onderneemt 

om via een bemiddelaar aan een verzoening te werken met het slachtoffer.  

 

Verder stelt de verzoekende partij dat de bestreden beslissing dateert van bijna twee jaar na de 

strafrechtelijke feiten maar de veroordeling zelf is niet terug te vinden in het administratief dossier. 

Verder wijst zij erop dat haar gedrag een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging moet 

vormen voor de openbare orde. Zij stelt evenwel dat zij sinds haar binnenkomst in België niet in 

aanraking is geweest met het gerecht. Zij heeft pas in december 2016 de strafbare feiten gepleegd. Zij 

heeft een Belgische echtgenote en kind. Er moet een evenredigheidstoets worden doorgevoerd. Er blijkt 

niet dat een degelijke afweging werd gemaakt van haar privébelangen. Zij wijst er ook op dat zij vijf jaar 

in Spanje heeft gewoond en dat niet eens de moeite wordt gedaan om na te gaan of zij daar ook 

strafrechtelijke feiten heeft gepleegd zodat geen rekening werd gehouden met haar voorafgaand 

gedrag. Zij stelt dat uit haar actueel gedrag op geen enkele manier blijkt dat zij een ernstig gevaar is 

voor de openbare orde. Zij zit immers sinds 14 december 2016 in de cel. De bestreden beslissing 

baseert zich enkel op de veroordeling om een einde te stellen aan haar verblijfsrecht. Een hypothetische 

toekomstige neiging de openbare orde te schenden is niet afdoende.  

 

3.8. De Raad wijst er vooreerst op dat, in tegenstelling tot wat verzoekende partij voorhoudt, het 

administratief dossier wel degelijk een kopie bevat, niet alleen van het arrest van het Hof van Beroep 

van Antwerpen van 17 mei 2018, maar ook van het voorgaand vonnis van 18 mei 2017 van de 

rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen.  

 

3.9. Waar zij betoogt dat de beslissing gebaseerd is op feiten van bijna twee jaar geleden, wijst de Raad 

erop dat het juridisch proces inzake deze feiten zijn beslag heeft gekend met het arrest van het Hof van 

Beroep van Antwerpen gewezen op 17 mei 2018. In navolging hiervan heeft de verwerende partij de 

verblijfssituatie van verzoekende partij onderzocht en haar de mogelijkheid gegeven haar standpunt 

kenbaar te maken waaraan verzoekende partij op 11 november 2018 gevolg heeft gegeven. Op 11 

december 2018 heeft de verwerende partij de thans bestreden beslissing getroffen. Tussen de 

definitieve veroordeling van verzoekende partij op 17 mei 2018 voor de door haar gepleegde feiten en 

het tijdstip van het treffen van de bestreden beslissing, 11 december 2018, ligt aldus amper zeven 

maanden. Gelet op het feit dat de verzoekende partij gehoord moest worden en de verwerende partij 

alle omstandigheden die de zaak van de verzoekende partij kenmerken in ogenschouw moest nemen, 

kan verzoekende partij bezwaarlijk stellen dat de bestreden beslissing te lang op zich heeft laten 

wachten. De Raad ziet ook niet in wat de meerwaarde is om te verwijzen naar het feit dat de feiten zich 

op 13 december 2016 hebben afgespeeld nu zij al op 14 december 2016 van haar vrijheid beroofd werd 

en sinds die datum opgesloten zit in afwachting van haar proces, hetgeen zijn beslag heeft gekend op 

17 mei 2018. Het is geenszins kennelijk onredelijk dat de bestreden beslissing getroffen wordt na die 

datum. Verzoekende partij kan voorts ook bezwaarlijk stellen dat – omdat de feiten zich twee jaar 

geleden hebben afgespeeld – de verwerende partij zich hierop niet meer zou mogen enten om na te 

gaan of zij door haar gedrag geacht kan worden een actuele en voldoende ernstige bedreiging voor de 

Belgische samenleving te zijn.  

 

3.10. Verzoekende partij betwist wel dat zij door haar gedrag beschouwd kan worden als een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde. Zij kan hierin evenwel niet worden 

bijgetreden. Zoals blijkt uit de motivering van de bestreden beslissing oordeelt de verwerende partij dat: 

“Uit het gepleegde feit blijkt dat u niet terugschrikt voor het gebruik van extreem geweld en dat u geen 

respect heeft voor het leven van anderen. Het gepleegde feit is gruwelijk en maatschappelijk 

ontoelaatbaar. Uw gedragingen vormen een rechtstreekse bedreiging voor de gemoedsrust en de 

fysieke veiligheid van de bevolking. De zwaarte van de gevangenisstraf, namelijk 9 jaar, vormt 
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onmiskenbaar een duidelijke indicatie dat u geen enkel respect heeft voor het leven van een ander en 

getuigt van een gevaarlijke ingesteldheid. 

Uit niks blijkt dat er geen risico bestaat dat u zich in de toekomst niet meer zal bezondigen aan nieuwe 

strafbare feiten wanneer u in een gelijkaardige situatie zou terechtkomen. 

Gelet op de bijzondere ernst, de aard van de gepleegde feiten in 2016, de koelbloedigheid van het 

bijzonder ernstig gepleegde feit, de zeer zware gevangenisstraf en de afwezigheid van respect voor 

andermans leven waarvan u blijk heeft gegeven, mag er worden aangenomen dat u, door uw persoonlijk 

gedrag, een actueel, werkelijke en ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde. 

Uit voorgaande blijkt dat het gepleegde feit zodanig ernstig is dat het enkele gegeven van de bijzondere 

ernst reeds volstaat om het actueel karakter van het gevaar op voldoende wijze aan te tonen.” 

 

Zoals duidelijk blijkt verwijst de verwerende partij ondermeer naar de gevaarlijke ingesteldheid van de 

verzoekende partij om de actuele en voldoende ernstige bedreiging in te schatten. Uit het vonnis van de 

rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen blijkt dat verzoekende partij door een arts werd onderzocht 

die vaststelde: “In de persoonlijkheid staat vooral egocentrische/narcisme centraal bij een twijfelachtig 

gerijpte gewetensfunctie.” waarbij de rechtbank erop wijst dat er in se geen behandelingsvoorstellen zijn 

omdat verzoekende partij haar handelwijze (intentie beschadigingen) niet in vraag stelt waardoor er 

weinig zinvol kan gebeuren. Ook het Hof van Beroep wijst erop dat: “beklaagde verhoogd gevoelig is 

voor alle vormen van narcistische krenking, zo reële als vermeende; hij vertoont een verlaagde 

frustratiedrempel waardoor de kans op agressieve impulsdoorbraak gevoelig groter kan worden; dit blijkt 

ook uit het gegeven dat, niettegenstaande uit de stukken blijkt dat aan de discussies tussen partijen in 

verband met de handelshuur een einde was gekomen – er was een rechterlijke definitieve beslissing en 

beklaagde diende het handelspand definitief te verlaten-, beklaagde zich bleef beklagen over de 

toestand en zich verongelijkt bleef voelen: alzo zich gekrenkt voelende nam beklaagde de duidelijke en 

weloverwogen beslissing om de burgerlijke partij te doden met de hakbijl.” Het Hof besluit: “De bewezen 

feiten zijn gruwelijk en maatschappelijk ontoelaatbaar; de eerste rechter heeft een wettige straf 

opgelegd, aangepast aan de bijzondere ernst van de feiten, de persoon van de beklaagde, zijn blanco 

strafrechtelijk verleden en aan de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan; het hof 

bevestigt dan ook deze strafmaat om de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter die het hof 

bijtreedt en hier als hernomen herziet en aanvult als hierboven.” 

 

Uit voorgaande blijkt duidelijk de gevaarlijke ingesteldheid van verzoekende partij die getuigt van een 

lage frustratiedrempel met een gevoelig grotere kans op agressieve impulsdoorbraak. Zoals de 

rechtbank stelt zijn er geen behandelingsvoorstellen waardoor terecht kan aangenomen worden dat, 

zoals de verwerende partij ook motiveert: “Uit niks blijkt dat er geen risico bestaat dat u zich in de 

toekomst niet meer zal bezondigen aan nieuwe strafbare feiten wanneer u in een gelijkaardige situatie 

zou terechtkomen.” Haar betoog dat zij thans via een bemiddelaar aan een verzoening werkt met het 

slachtoffer, kan aan deze vaststellingen geen afbreuk doen.  

 

Verzoekende partij kan voorts ook bezwaarlijk de bijzondere ernst van de gepleegde feiten ontkennen. 

Eenvoudige lezing van het vonnis en arrest leert ontegensprekelijk dat het gaat om bijzonder ernstige 

feiten waaruit de intentie om te doden is gebleken. Verzoekende partij heeft getracht iemand om het 

leven te brengen wat één van de zwaarste feiten is terug te vinden in het strafwetboek. Met 

voorbedachten rade heeft zij zinloos geweld gebruikt.  

 

De subjectieve overtuiging van verzoekende partij dat zij door haar gedrag geen actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde, kan de motieven van de bestreden 

beslissing geenszins ontkrachten. Het argument dat zij voor december 2016 geen strafbare feiten heeft 

gepleegd, doet niet anderszins besluiten. Evenmin is haar betoog dat niet blijkt dat zij tijdens haar 

verblijf in Spanje strafbare feiten heeft gepleegd en dat de verwerende partij dit niet heeft onderzocht 

dienstig om de motieven van de bestreden beslissing onderuit te halen. Nogmaals wijst de Raad op de 

gevaarlijke ingesteldheid van verzoekende partij die naar aanleiding van de gepleegde feiten is naar 

voren gekomen, waarnaar de verwerende partij ook verwijst, en waarbij niet uitgesloten kan worden dat 

verzoekende partij zich opnieuw zal laten leiden door haar agressieve impulsen wanneer zij zich in een 

gelijkaardige situatie bevindt.  

 

3.11. Waar verzoekende partij nog stelt dat geen rekening werd gehouden met haar privébelangen, met 

name het feit dat zij een Belgische echtgenote en Belgisch kind heeft, gaat zij volledig voorbij aan 

volgende motivering in de bestreden beslissing: “Op 01.10.2012 trad u te Mechelen in het huwelijk met 

B. B. (..), geboren te Tanger op 07.08.1988 die sinds 21.12.2008 de Belgische nationaliteit heeft. Jullie 
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hebben samen 1 zoon: B. M. (..), geboren te Mechelen op 10.06.2016, van Belgische nationaliteit. Zij 

bezoeken u zeer regelmatig in de gevangenis. 

Uw echtgenote en uw zoon hebben de Belgische nationaliteit, desondanks zou uw echtgenote ervoor 

kunnen kiezen om zich samen met uw zoon te vestigen in een land waar u de kans zou hebben het 

gezinsleven met haar en met uw kind verder te zetten. Er worden thans geen elementen voorgelegd 

waaruit onoverkomelijke hinderpalen zouden blijken die de voortzetting van uw gezinsleven als 

dusdanig zouden verhinderen in het land van herkomst of elders en evenmin blijkt dat uw gezinsleven 

enkel in België zou kunnen verder gezet worden. Uw echtgenote is net als u in Marokko geboren en 

heeft een groot deel van haar leven in Marokko gewoond. Uw echtgenote was ruim 15 jaar oud toen zij 

eind 2003 in België aankwam. Zij kan in redelijkheid worden geacht nog sociale, culturele en familiale 

banden met Marokko te hebben. Er kan eveneens verondersteld worden dat zij de taal spreekt. Hoewel 

aangenomen kan worden dat uw echtgenote ook banden met België opgebouwd heeft tijdens haar 

legaal verblijf alhier, blijkt nog niet dat er in haar hoofde sprake is van hinderpalen die het voor haar 

bijzonder moeilijk zouden maken om het gezinsleven elders verder te zetten. Uit niks blijkt dat uw 

echtgenote elders geen werk zou kunnen vinden en dat het normaal is dat er enige moeilijkheden 

gepaard gaan met een verhuis. De contacten met familie en vrienden die ze in België heeft, kunnen ook 

op een andere manier worden onderhouden middels korte bezoeken of middels moderne 

communicatiemiddelen. 

De eenheid van het gezin kan logischer wijze behouden blijven op een plaats buiten België. Uw zoon is 

nog zeer jong waardoor verondersteld kan worden dat hij zich makkelijk zou kunnen aanpassen aan een 

nieuwe situatie. Uw zoon is nog niet schoolplichtig. Het hoger belang en welzijn van de kinderen heeft 

een primordiaal karakter maar geen absoluut karakter. Bij de afweging van de verschillende op het spel 

staande belangen, neemt het belang van de kinderen een bijzondere plaats in. Die bijzondere plaats 

maakt het evenwel niet onmogelijk om eveneens rekening te houden met andere belangen (EHRM, 3 

oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse t. Nederland, par. 101; GwH 7 maart 2013, nr. 30/2013). Indien 

Mevrouw B. B. (..) er voor zou kiezen om samen met jullie zoon in België te blijven, kan er contact 

onderhouden worden via mail, telefoon en andere moderne communicatiemiddelen, alsook via 

periodieke reizen naar het land waar u zou verblijven. 

Hoe dan ook, ongeacht de keuze van uw echtgenote, de bescherming van de orde en het voorkomen 

van strafbare feiten rechtvaardigen de inmenging in het uitoefenen van het recht op de eerbiediging van 

uw gezinsleven. Het feit dat u een baby van 6 maanden oud en een echtgenote had, heeft u er niet van 

weerhouden om dit gruwelijke en maatschappelijk ontoelaatbaar feit te plegen. Dit getuigt allerminst van 

verantwoordelijkheid tegenover hen, zoals van het ouderlijk gezag zou mogen verwacht worden. Gezien 

deze overwegingen worden uw familiale belangen hier dan ook ondergeschikt geacht aan de vrijwaring 

van de openbare orde. Uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt dan 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.” 

 

Verzoekende partij is het oneens met deze afweging, maar zij verduidelijkt geenszins aan de hand van 

concrete argumenten waarom deze afweging niet proportioneel is.  

 

3.12. Verzoekende partij meent tenslotte nog dat de bestreden beslissing eigenlijk alleen maar gesteund 

is op haar veroordeling, maar ook hier is zij geenszins ernstig. Zoals duidelijk blijkt uit de motieven van 

de bestreden beslissing heeft de verwerende partij niet enkel verwezen naar de door de verzoekende 

partij opgelopen veroordeling maar heeft zij ook verder omstandig gemotiveerd waarom uit de door de 

verzoekende partij gepleegde feiten blijkt dat zij door haar gedrag beschouwd kan worden als een 

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

en waarom de privébelangen van verzoekende partij niet opwegen tegen het algemeen belang, zijnde 

het vrijwaren van de openbare orde. Uit wat vooraf gaat blijkt derhalve dat de gemachtigde van de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde), in 

tegenstelling tot wat verzoekende partij beweert, wel degelijk een kenbare beoordeling heeft gemaakt 

van het persoonlijk gedrag van verzoekende partij. 

 

Het argument dat zij thans opgesloten is maakt enkel dat zij voorlopig verhinderd is of het haar minstens 

moeilijker wordt gemaakt om nieuwe strafbare feiten te plegen maar dit maakt niet dat de verwerende 

partij thans geen beoordeling kan doorvoeren over het reëel risico op herhaling van strafbare feiten om 

in het kader van het verblijfscontentieux een beslissing te nemen. De vaststelling van een actuele 

bedreiging vereist immers in regel dat de betrokken vreemdeling een neiging vertoont om een crimineel 

gedrag in de toekomst voort te zetten, vol te houden of te herhalen (HvJ 22 mei 2012, C-348/09, P.I., pt. 

30; Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2016-2017, DOC 54 2215/001, p. 24). Het gegeven dat 

verzoekende partij tijdelijk verhinderd is strafbare feiten te plegen door haar vrijheidsstraf, doet hieraan 
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geen afbreuk. Het staat de minister of zijn gemachtigde derhalve vrij om op onderbouwde, redelijke en 

gemotiveerde wijze een einde te stellen aan het verblijf van verzoekende partij wanneer hij in het kader 

van het verblijfsrechtelijke contentieux oordeelt dat de betrokken vreemdeling een neiging vertoont om 

crimineel gedrag vol te houden of te herhalen. Gelet op de omstandige en pertinente motivering inzake 

het actuele risico kan verzoekende partij niet gevolgd worden waar zij stelt dat de motivering 

daaromtrent niet draagkrachtig en kennelijk onredelijk is.  

 

3.13. Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3.14. In een tweede middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“Tweede Middel: Schending van artikel 8 EVRM.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt dat: 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

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

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

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

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

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

Het recht op een gezinsleven dat geput kan worden uit artikel 8 van het EVRM sluit niet uit dat de 

overheid, gelet op het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, zich in het gezinsleven mengt op 

voorwaarde dat dit gebeurt via een maatregel die voorzien is bij de wet, dat de inmenging noodzakelijk 

is in een democratische samenleving en dat een legitiem doel wordt nagestreefd. Inzake het 

legaliteitscriterium bestaat er geen discussie: artikel 44bis van de Vreemdelingenwet laat immers toe het 

verblijf van een vreemdeling te beëindigen. De bescherming van de openbare orde vormt een legitiem 

doel dat uitdrukkelijk is voorzien in artikel 8, tweede lid van het EVRM, zodat aan het zogenaamde 

legitimiteitscriterium is voldaan. Echter is het zo dat de bestreden beslissing op geen enkele wijze in 

evenredigheid is met de grote schade die zij aanricht aan het hele gezin, en het grootst bij het Belgisch 

kind dewelke de vaderfiguur in haar leven zal missen.  

De bestreden beslissing is echter enkel onrechtmatig wanneer zij het resultaat is van een kennelijk 

onredelijk handelen, en wanneer het voordeel dat de overheid uit de bestreden beslissing zou putten, 

buiten elke redelijke verhouding staat tot het nadeel dat de verzoekende partij erdoor ondergaat.  

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

dan vormt een zulke maatregel (lees: de bestreden beslissing) een inmenging in de uitoefening van het 

recht op de eerbiediging van het privé-leven en het gezinsleven. 

Het evenredigheidsbeginsel / evenredigheidstoets vervat in artikel 8 EVRM impliceert dat er een 

belangenafweging is waarbij een “fair balance” moet gevonden worden tussen het belang van de 

vreemdeling (lees: verzoeker) en diens familie en het belang van de Staat waar verzoeker verblijf (lees: 

Belgische openbare orde/ nationale veiligheid) (EHRM dd. 09/10/2003, Slivenko / Letland (GK), § 113; 

EHRM dd. 23/06/008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 76). 

Zo heeft het EHRM een aantal welbepaalde criteria uitgewerkt die de nationale overheden dienen te 

respecteren bij het maken van de billijke belangenafweging, de zogenaamde Boultif/Üner-criteria 

(EHRM dd. 02/06/2015, nr. 6009/10, K.M. / Zwitserland, § 51): 

Het betreft met name: 

1. de aard en de ernst van het gepleegde misdrijf; 

2. de duur van het verblijf in het gastland; 

3. het tijdsverloop sinds het misdrijf en het gedrag van betrokkene tijdens die periode; 

4. de nationaliteit van alle betrokkenen; 

5. de gezinssituatie van de betrokkene, zoals de duur van het huwelijk alsook andere factoren die 

getuigen van een daadwerkelijk gezinsleven; 

6. de vraag of de (huwelijks)partner op de hoogte was van het misdrijf bij de totstandkoming van de 

gezinsband; 

7. de vraag of er kinderen zijn geboren uit dit huwelijk en, als dit het geval is, hun leeftijd; 

8. de ernst van de moeilijkheden die de huwelijks(partner) zal ondervinden indien zij/hij de vreemdeling 

zou volgen naar het land waarheen ze worden uitgewezen; met name zijn er belemmeringen die de 

terugkeer naar het land van herkomst bemoeilijken; 

9. het belang en welzijn van de kinderen, in het bijzonder de ernst van de problemen die kinderen 

waarschijnlijk zouden ondervinden in het land van herkomst van de vreemdeling; 
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10. de hechtheid van de sociale, culturele en familiale banden van de vreemdeling met het gastland en 

met zijn land van herkomst.  

Het gewicht dat aan elk van de respectievelijke criteria moet gehecht worden varieert naargelang de 

specifieke omstandigheden van de voorliggende zaak (EHRM dd. 23/06/008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 

76). 

Specifiek wat het 9de criterium bevat, merkt verzoeker op dat het belang van het kind twee aspecten 

omvat, namelijk (1) het behoud van de eenheid van het gezin, en (2) het welzijn van het kind zelf 

(EHRM dd. 06/07/2010 nr. 41615/07, Neulinger en Shuruk/ Zwitserland (GK), §§ 135-136). 

Rekening houdend met het gegeven dat artikel 8 EVRM de daarin vervatte waarborgen rechtstreeks 

beschermd en dus van directe toepassing is en dat dit artikel ook primeert op de Vreemdelingenwet, 

dient van de rechtspraak van het EHRM toepassing te worden gemaakt op de concrete casus van 

verzoeker: 

Zo zal hierna elk van de Boultif/Üner-criteria (EHRM dd. 02/06/2015, nr. 6009/10, K.M. / Zwitserland, § 

51) worden overlopen en toegepast op de casus van verzoeker: 

1. de aard en de ernst van het gepleegde misdrijf: 

In casu: betreft het een poging tot opzettelijk slagen en verwondingen met het oogmerk te doden en met 

voorbedachten rade; de nadruk ligt hier op een POGING (wat een onvoltooid misdrijf is). 

2. de duur van het verblijf in het gastland: 

In casu: verzoeker heeft in 2013 een verblijfsrecht gekregen in België dat geldig was tot 14/11/2018. 

Verzoeker werd dus in het bezit gesteld van een F-kaart. N.B.: er werd echter geen rekening gehouden 

met het verblijfsrecht van verzoeker in Spanje en dat er werd ook geen navraag gedaan of inlichtingen 

gevraagd inzake de eventuele gerechtelijke antecedenten van verzoeker in Spanje, aangezien hij daar 

jaren legaal heeft gewoond en officieel was ingeschreven. 

3. het tijdsverloop sinds het misdrijf en het gedrag van betrokkene tijdens die periode; 

In casu: verzoeker pleegde de strafbare feiten op 13/12/2016, en zit nog steeds opgesloten in de 

gevangenis. Met andere woorden sinds zijn strafbare feiten tot het nemen van de bestreden beslissing, 

zijn er reeds bijna 2 jaar verlopen. Het gedrag van verzoeker is voorbeeldig in de gevangenis, volgt het 

gewone regime, krijgt op regelmatige basis bezoek van zijn gezin en familie. Verder werkt verzoeker 

vanuit de gevangenis aan zijn resocialisatie en aan bemiddeling met het slachtoffer, hetgeen ook blijkt 

uit de bijgebrachte stukken. 

4. de nationaliteit van alle betrokkenen: 

In casu: verzoeker heeft de Marokkaanse nationaliteit. De echtgenote van verzoeker heeft de Belgische 

nationaliteit. Het kind van verzoeker heeft de Belgische nationaliteit. 

5. de gezinssituatie van de betrokkene, zoals de duur van het huwelijk alsook andere factoren die 

getuigen van een daadwerkelijk gezinsleven: 

In casu: verzoeker heeft een Belgische echtgenote en een Belgisch kind met wie hij steeds heeft 

samengewoond, tot aan zijn aanhouding. Verzoeker en zijn echtgenote zijn gehuwd in 2012 voor de 

ambtenaar van de burgerlijke stand van Mechelen (i.e.: een Belgische administratie).  

Het huwelijk dateert van 01/10/2012, zodat op heden het huwelijk reeds meer dan 6 jaren duurt. 

Verzoeker was eerst actief als werknemer dan als zelfstandige. Verzoekers echtgenote kwam eind 2003 

aan in België (toen zijn 15 jaar oud was) en heeft de Belgische nationaliteit sinds 21/12/2008 de 

Belgische nationaliteit. Thans is verzoekers echtgenote leerkracht. Zij heeft zich omgeschoold, spreekt 

het Nederlands en doceert in het Nederlands. Zij is tevens thans de enig kostwinner in het gezin. Thans 

is de echtgenote van verzoeker ook ruim 15 jaar in België, met een ruim familie- en vriendenkring. 

Herscholen is voor verzoekers echtgenote geen optie in Marokko, waar zij thans de taal onvoldoende 

spreekt om aan het werk te geraken. Zij kwam aan in België toen zij 15 jaar oud was, had haar 

middelbare school niet in Marokko afgemaakt, heeft haar middelbare school in België behaald, heeft in 

België verder gestudeerd en doceert in het Nederlands. Alle aanknopingspunten van het gezin van 

verzoeker situeren zich in België. 

6. de vraag of de (huwelijks)partner op de hoogte was van het misdrijf bij de totstandkoming van de 

gezinsband: 

in casu: op deze vraag kan eenvoudig geantwoord worden dat de gezinsband reeds bestond tussen 

verzoeker en diens echtgenote, en dat het minderjarig Belgisch kind reeds geboren was, toen de feiten 

(dd. 13/12/2016) zich hebben voorgedaan. Het is dus niet zo dat het huwelijk en/of het kind pas na de 

feiten zouden zijn gaan ontstaan. De gezinsband, het huwelijk en het kind bestonden al vóór de feiten. 

7. de vraag of er kinderen zijn geboren uit dit huwelijk en, als dit het geval is, hun leeftijd: 

I casu: er werd één kind uit dit huwelijk geboren op 10/06/2016, en de leeftijd van het kind is thans 2,5 

jaar. Het kind zal dan ook al naar de kleuterschool moeten beginnen gaan. 

8. de ernst van de moeilijkheden die de huwelijks(partner) zal ondervinden indien zij/hij de vreemdeling 

zou volgen naar het land waarheen ze worden uitgewezen; met name zijn er belemmeringen die de 

terugkeer naar het land van herkomst bemoeilijken: 
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In casu: ten eerste werd door verwerende partij NIET onderzocht in welke mate verzoeker en diens 

echtgenote al dan niet een volwaardig leven zouden kunnen verderzetten in Spanje, waar verzoeker 

verblijfsgerechtigd was. Ten tweede kan gemeld worden verzoekster de Spaanse taal niet machtig is. 

Ten derde dateert het huwelijk van 01/10/2012, zodat op heden het huwelijk reeds meer dan 6 jaren 

duurt. Verzoeker was eerst actief als werknemer dan als zelfstandige. Verzoekers echtgenote kwam 

eind 2003 aan in België (toen zijn 15 jaar oud was) en heeft de Belgische nationaliteit sinds 21/12/2008 

de Belgische nationaliteit. Thans is verzoekers echtgenote leerkracht. Zij heeft zich omgeschoold, 

spreekt het Nederlands en doceert in het Nederlands. Zij is tevens thans de enig kostwinner in het 

gezin. Thans is de echtgenote van verzoeker ook ruim 15 jaar in België, met een ruim familie- en 

vriendenkring. Herscholen is voor verzoekers echtgenote geen optie in Marokko, waar zij thans de taal 

onvoldoende spreekt om aan het werk te geraken. Zij kwam aan in België toen zij 15 jaar oud was, had 

haar middelbare school niet in Marokko afgemaakt, heeft haar middelbare school in België behaald, 

heeft in België verder gestudeerd en doceert in het Nederlands. Alle aanknopingspunten van het gezin 

van verzoeker situeren zich in België. Het is voor verzoekers partners bijzonder moeilijk, zoniet 

onmogelijk om in haar onderhoud te voorzien in het land van herkomst van haar echtgenoot, aanzien zij 

thans opgeleid is om in het Nederlands aan Vlaamse scholen te doceren. Een gelijkaardige baan vinden 

in het land van herkomst van haar echtgenoot is zo goed als uitgesloten, aangezien de eindtermen 

totaal anders zijn, de doceertaal totaal anders is en de mentaliteit totaal anders is, zodat een re-

integratie in het land van herkomst van haar echtgenoot op korte termijn totaal uitgesloten is.  

9. het belang en welzijn van de kinderen, in het bijzonder de ernst van de problemen die kinderen 

waarschijnlijk zouden ondervinden in het land van herkomst van de vreemdeling: 

In casu: het belang van het welzijn van de kinderen, dient gezocht te worden in het behoud van de 

eenheid van het gezin en het welzijn van het kind zelf. Verzoeker en zijn echtgenote zijn in België 

gehuwd. Hun kind is in België geboren. Hun kind spreekt Nederlands. De echtgenote van verzoeker 

werkt als leerkracht voor de Vlaamse Overheid en doceert in het Nederlands. Verzoekers echtgenote 

heeft de Belgische nationaliteit. Het betreft hier een nog steeds gehuwd koppel dat een 

gemeenschappelijk kind heeft. Het kind dient in de nabijheid van haar vader en moeder op te groeien. 

Wanneer verzoeker in de gevangenis verblijft, kan hij nog steeds zijn taak van vader volbrengen door bij 

voor hun zoon in te staan. Wanneer verzoeker zou komen te worden verwijderd, kan het minderjarig 

kind en verzoekers echtgenote onmogelijk mee volgen. Er dreigt een ernstige schade te ontstaan in de 

ontwikkeling en opvoeding van het minderjarig kind. Bovendien is onredelijk en zelfs onevenredig op te 

stellen dat via de moderne communicatiemiddelen het huwelijke contact en het contact met het 

minderjarig kind kan plaatsvinden. Het bij het Burgerlijk Wetboek verplicht dat echtgenoten met elkaar 

moeten samenwonen en elkaar seksuele exclusiviteit verplicht zijn. De vraag dient gesteld te worden 

hoe redelijk het is om te stellen dat dit laatste (seksuele contacten) via “de moderne 

communicatiemiddelen” mogelijk wordt gemaakt. Met andere woorden het is aan een zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid dat zowel het kind van verzoeker, als diens Belgische echtgenote ernstige 

problemen zullen ondervinden in het land van herkomst van verzoeker. 

10. de hechtheid van de sociale, culturele en familiale banden van de vreemdeling met het gastland en 

met zijn land van herkomst.  

In casu: Verzoeker is geboren 1983 en is thans 35 jaar. Verzoekers echtgenote is thans 30 jaar. Zij 

kwam aan in België toen zij 15 jaar oud was. Thans leeft zij ruim 15 jaar België en heeft ruim 10 jaren de 

Belgische nationaliteit. Het kind van verzoeker is thans 2,5 jaar. Verzoeker verbleef tot 26/04/2007 in 

Marokko (zijnde: 24 jaar in Marokko). Verzoeker verbleef in Spanje van 26/04/2007 tot 14/01/2012 

(aanvraag huwelijk te Mechelen), zijnde: 5 jaren in Spanje. Sinds 2012 tot heden is verzoeker in België, 

zijnde: 6 jaren. Het kinds van verzoeker is geboren op 10/06/2016 in Mechelen en heeft de Belgische 

nationaliteit. Verzoeker is op 01/10/2012 te Mechelen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand 

gehuwd. Verzoeker heeft in België zijn echtgenote ontmoet en is er met haar in het huwelijk getreden. 

Hun gemeenschappelijk kind is verwekt in België, heeft een Belgische geboorteakte en de Belgische 

nationaliteit. Verzoeker heeft familie in België waaronder twee zussen die hem regelmatig komen 

bezoeken. Zijn sociale, familiale en culturele banden zijn hechter met België dan met zijn land van 

herkomst. Uit alle door verzoeker bijgebrachte stukken, blijkt dat de hechtheid met België beduidend 

belangrijker is dan met Marokko.  

Uit de volgende elementen maakt verzoeker aannemelijk dat de verwerende partij een disproportionele 

beslissing heeft genomen en dat het voordeel dat de verweerder uit de bestreden beslissing haalt, 

buiten elke redelijke en evenwichtige verhouding is tot het nadeel dat verzoeker en zijn Belgisch kind en 

echtgenote. 

Bovendien is er sprake van een voldoende hechte relatie tussen de verzoeker en diens familie 

(Belgische kind en echtgenote).  Het is nagenoeg onmogelijk voor verzoeker om in zijn land van 

oorsprong een familieleven te leiden, daar het centrum van zijn sociale, familiale en economische 
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belangen zich in België bevinden. Zijn  kind is er geboren en getogen.  Verwerende partij heeft echter 

onvoldoende rekening gehouden met deze elementen en overwegingen.  

Verzoeker maakt minstens aannemelijk dat verwerende partij een disproportionele beslissing heeft 

genomen en dat het voordeel dat de verweerder uit de bestreden beslissing haalt, buiten elke redelijke 

en evenwichtige verhouding is tot het nadeel dat verzoeker en zijn Belgisch kind en echtgenote 

ondergaan.  

Beëindiging van verblijf, houd in dat verzoeker ambtelijk geschrapt wordt, geen legaal verblijf meer heeft 

en bijgevolg niet legaal kan werken om zijn gezin te onderhouden. Verzoeker is op de juiste weg, heeft 

geen slechte contacten en is terug op gang zijn leven op de rails te zetten.  

De houding van verwerende partij stuurt in principe aan steeds het verblijf te “beëindigen” om redenen 

van “openbare orde”, waardoor verzoeker opnieuw terechtkomt in de illegaliteit. 

Gelet op dit alles maakt verzoeker minstens aannemelijk dat er sprake is van een kennelijk 

onproportionele en kennelijk onredelijke beslissing, dewelke in strijd is met de bepalingen en de geest 

van artikel 8 EVRM. 

Om deze redenen dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.” 

 

3.15. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

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

briefwisseling. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

overweging te worden genomen. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Maslov/Oostenrijk (GK), § 76). 

 

In deze belangenafweging moeten vanzelfsprekend alle van betekenis zijnde feiten en omstandigheden 

kenbaar worden betrokken. Waar overwegingen van openbare orde of nationale veiligheid een rol 

spelen, quod in casu, heeft het EHRM een aantal welbepaalde criteria geformuleerd die nationale 

overheden in het maken van een billijke belangenafweging moeten leiden, namelijk de zogenaamde 

Boultif/Üner criteria (EHRM 2 juni 2015, nr. 6009/10, K.M./Zwitserland, § 51). 

 

Het betreft hier: 

 

(1) de aard en ernst van het gepleegde misdrijf; 



  

 

 

RvV X - Pagina 19 

(2) de duur van het verblijf in het gastland; 

(3) het tijdsverloop sinds het misdrijf en het gedrag van betrokkene tijdens die periode; 

(4) de nationaliteit van alle betrokkenen; 

(5) de gezinssituatie van de betrokkene, zoals duur van het huwelijk alsook andere factoren die getuigen 

van een daadwerkelijk gezinsleven; 

(6) de vraag of de (huwelijks)partner op de hoogte was van het misdrijf bij de totstandkoming van de 

gezinsband (bv. toen hij/zij met de vreemdeling in het huwelijk trad of een relatie aanging); 

(7) de vraag of er kinderen zijn geboren uit dit huwelijk en, als dit het geval is, hun leeftijd; 

(8) de ernst van de moeilijkheden die de huwelijks(partner) zal ondervinden indien hij/zij de vreemdeling 

zou volgen naar het land waarheen ze worden uitgewezen; met name zijn er belemmeringen die 

terugkeer naar het land van herkomst bemoeilijken. 

 

Uit de uitspraak van het EHRM inzake Üner (EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 55, 57 en 

58) volgt dat naast de voormelde Boultif-criteria desgevallend ook in de belangenafweging moeten 

worden betrokken: 

 

(9) het belang en welzijn van de kinderen, in het bijzonder de ernst van de problemen die kinderen 

waarschijnlijk zouden ondervinden in het land van herkomst van de vreemdeling; 

(10) de hechtheid van de sociale, culturele en familiebanden van de vreemdeling met het gastland en 

met zijn land van herkomst. 

 

Het gewicht dat aan elk van de respectievelijke criteria moet gehecht worden varieert naargelang de 

specifieke omstandigheden van de voorliggende zaak (EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 

70). 

 

De Raad stipt aan dat het derde Boultif/Üner criterium zo ontworpen is om de mate te beoordelen 

waarin kan worden verwacht dat de betrokken vreemdeling strafbare feiten pleegt. Het is in die zin dat 

rekening moet worden gehouden met het tijdsverloop sinds het misdrijf en het gedrag van de betrokken 

vreemdeling tijdens die periode. In het bijzonder moet aan een geruime periode van goed gedrag 

noodzakelijkerwijze een zeker gewicht worden gegeven in de beoordeling van de bedreiging die een 

vreemdeling vormt voor de samenleving (EHRM 2 augustus 2001, nr. 54273/00, Boultif/Zwitserland, § 

51; EHRM 23 juni 2008, nr. 1638/03, Maslov/Oostenrijk, § 90; EHRM 12 januari 2010, nr. 47486/06, 

A.W. Khan/Verenigd Koninkrijk, §41; EHRM 20 september 2011, nr. 8000/08, A.A./Verenigd Koninkrijk, 

§ 63 en 68). 

 

Specifiek wat betreft het negende Boultif/Üner criterium merkt de Raad op dat het beginsel van het 

belang van het kind twee aspecten omvat, met name, het behoud van de eenheid van het gezin, 

enerzijds, en het welzijn van het kind, anderzijds (EHRM 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en 

Shuruk/Zwitserland (GK), §§ 135-136). 

 

In zijn arrest Jeunesse oordeelde het EHRM dat hoewel het hoger belang van het kind op zichzelf niet 

beslissend is, hieraan wel een belangrijk gewicht moet worden toegekend in de belangenafweging 

vereist onder artikel 8 van het EVRM. 

 

Dit betekent dat nationale overheden, in beginsel, aandacht moeten besteden aan de uitvoerbaarheid, 

de haalbaarheid en de proportionaliteit van een verblijfs- en of verwijderingsmaatregel die wordt 

getroffen ten aanzien van een ouder met vreemde nationaliteit om daadwerkelijke bescherming te 

verlenen en voldoende gewicht te geven aan de belangen van de kinderen die er rechtstreeks door 

geraakt worden (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 109). 

 

De impact van een beslissing op de betrokken kinderen is dan ook een belangrijke overweging. De 

omstandigheden van de betrokken kinderen, zoals hun leeftijd, hun situatie in het gastland en het land 

van herkomst en de mate waarin zij afhankelijk zijn van hun ouders, verdienen bijzondere aandacht 

(EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 118). In wezen komt deze afweging neer op de 

vraag naar het aanpassingsvermogen van de betrokken kinderen, met name de vraag of zij zich kunnen 

aanpassen aan een andere omgeving (EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 64). 

 

Hoewel het beginsel van het belang van het kind in principe geldt in alle beslissingen die kinderen 

raken, heeft het EHRM ook verduidelijkt dat wanneer een verblijfs- en of verwijderingsmaatregel wordt 

getroffen ten aanzien van een ouder met vreemde nationaliteit wegens strafrechtelijke veroordelingen, 

de beslissing in de eerste plaats de dader van de strafbare feiten betreft. Bovendien blijkt uit de 
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rechtspraak van het EHRM dat in zulke zaken de aard en ernst van het misdrijf of de strafrechtelijke 

antecedenten kunnen opwegen tegen andere criteria waarmee rekening moet worden gehouden 

(EHRM 11 december 2016, nr. 77036/11, Salem/Denemarken, § 76; EHRM 16 mei 2017, nr. 25748/15, 

Hamesevic/Denemarken, § 40 (niet-ontvankelijkheidsbeslissing)). 

 

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

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

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

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

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

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

hebben. 

 

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

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

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

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

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

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

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

§ 62). Staten gaan hun beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij 

falen een zorgvuldige en redelijke belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, 

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

 

3.16. Uit de bestreden beslissing volgt dat het verblijf van verzoekende partij wordt beëindigd op grond 

van artikel 44bis, § 1 van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing heeft aldus een wettelijke 

basis, wat niet ter discussie staat. Het is verder niet betwistbaar dat de bestreden beslissing een 

legitiem doel nastreeft, met name de bescherming van de openbare orde en de voorkoming van 

strafbare feiten. De inmenging in het gezinsleven van de verzoekende partij voldoet bijgevolg aan de 

formele voorwaarden bepaald in voornoemd artikel 8, tweede lid van het EVRM. 

 

3.17. 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 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 juni 2015, nr. 6009/10, 

K.M./Zwitserland, § 51 en 53). Zoals hoger uiteengezet vereist dit dat de minister of zijn gemachtigde 

een zorgvuldige en redelijke afweging moet maken tussen het belang van de verzoekende partij en 

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

openbare orde anderzijds. 

 

3.18. De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing de gemachtigde overgaat tot zulke 

belangenafweging. 

 

3.18.1. In de bestreden beslissing kan worden gelezen dat de gezinssituatie van de verzoekende partij 

in de beoordeling wordt betrokken waarbij overwogen wordt: “Op 01.10.2012 trad u te Mechelen in het 

huwelijk met B. B. (..), geboren te Tanger op 07.08.1988 die sinds 21.12.2008 de Belgische nationaliteit 

heeft. Jullie hebben samen 1 zoon: B. M. (..), geboren te Mechelen op 10.06.2016, van Belgische 

nationaliteit. Zij bezoeken u zeer regelmatig in de gevangenis. 

Uw echtgenote en uw zoon hebben de Belgische nationaliteit, desondanks zou uw echtgenote ervoor 

kunnen kiezen om zich samen met uw zoon te vestigen in een land waar u de kans zou hebben het 

gezinsleven met haar en met uw kind verder te zetten. Er worden thans geen elementen voorgelegd 

waaruit onoverkomelijke hinderpalen zouden blijken die de voortzetting van uw gezinsleven als 

dusdanig zouden verhinderen in het land van herkomst of elders en evenmin blijkt dat uw gezinsleven 

enkel in België zou kunnen verder gezet worden. Uw echtgenote is net als u in Marokko geboren en 

heeft een groot deel van haar leven in Marokko gewoond. Uw echtgenote was ruim 15 jaar oud toen zij 

eind 2003 in België aankwam. Zij kan in redelijkheid worden geacht nog sociale, culturele en familiale 

banden met Marokko te hebben. Er kan eveneens verondersteld worden dat zij de taal spreekt. Hoewel 

aangenomen kan worden dat uw echtgenote ook banden met België opgebouwd heeft tijdens haar 

legaal verblijf alhier, blijkt nog niet dat er in haar hoofde sprake is van hinderpalen die het voor haar 

bijzonder moeilijk zouden maken om het gezinsleven elders verder te zetten. Uit niks blijkt dat uw 

echtgenote elders geen werk zou kunnen vinden en dat het normaal is dat er enige moeilijkheden 

gepaard gaan met een verhuis. De contacten met familie en vrienden die ze in België heeft, kunnen ook 
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op een andere manier worden onderhouden middels korte bezoeken of middels moderne 

communicatiemiddelen. 

De eenheid van het gezin kan logischer wijze behouden blijven op een plaats buiten België. Uw zoon is 

nog zeer jong waardoor verondersteld kan worden dat hij zich makkelijk zou kunnen aanpassen aan een 

nieuwe situatie. Uw zoon is nog niet schoolplichtig. Het hoger belang en welzijn van de kinderen heeft 

een primordiaal karakter maar geen absoluut karakter. Bij de afweging van de verschillende op het spel 

staande belangen, neemt het belang van de kinderen een bijzondere plaats in. Die bijzondere plaats 

maakt het evenwel niet onmogelijk om eveneens rekening te houden met andere belangen (EHRM, 3 

oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse t. Nederland, par. 101; GwH 7 maart 2013, nr. 30/2013). Indien 

Mevrouw B. B. (..) er voor zou kiezen om samen met jullie zoon in België te blijven, kan er contact 

onderhouden worden via mail, telefoon en andere moderne communicatiemiddelen, alsook via 

periodieke reizen naar het land waar u zou verblijven. 

Hoe dan ook, ongeacht de keuze van uw echtgenote, de bescherming van de orde en het voorkomen 

van strafbare feiten rechtvaardigen de inmenging in het uitoefenen van het recht op de eerbiediging van 

uw gezinsleven. Het feit dat u een baby van 6 maanden oud en een echtgenote had, heeft u er niet van 

weerhouden om dit gruwelijke en maatschappelijk ontoelaatbaar feit te plegen. Dit getuigt allerminst van 

verantwoordelijkheid tegenover hen, zoals van het ouderlijk gezag zou mogen verwacht worden. Gezien 

deze overwegingen worden uw familiale belangen hier dan ook ondergeschikt geacht aan de vrijwaring 

van de openbare orde. Uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt dan 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.” 

 

Zoals duidelijk blijkt uit deze motieven heeft de gemachtigde oog gehad voor het feit dat verzoekende 

partij sinds oktober 2012 gehuwd is met een Belgische vrouw en dat zij een Belgisch kind hebben. Het 

bestaan van een gezinsleven met de echtgenote en het kind dat valt onder de toepassing van artikel 8 

EVRM wordt in casu niet betwist. De gemachtigde wijst erop dat, hoewel de echtgenote en het kind de 

Belgische nationaliteit hebben, er geen elementen worden voorgelegd waaruit onoverkomelijke 

hinderpalen blijken die de voortzetting van het gezinsleven in het herkomstland of elders zouden 

verhinderen. Verzoekende partij wijst er in het verzoekschrift wel op dat haar echtgenote sinds 2003 in 

België verblijft, maar zij gaat eraan voorbij dat de verwerende partij erop wijst dat haar echtgenote ook in 

Marokko geboren is en er een groot deel van haar leven heeft gewoond. Aangezien zij al ruim vijftien 

jaar was toen zij naar België is gekomen, kan aangenomen worden dat zij nog steeds sociale, culturele 

en familiale banden heeft in Marokko alsook dat zij de taal spreekt 

De gemachtigde aanvaardt verder dat de echtgenote ondertussen ook banden heeft met België, maar 

dat uit niets blijkt dat het voor haar bijzonder moeilijk is om het gezinsleven elders verder te zetten. 

Verzoekende partij wijst er wel op dat haar echtgenote in België tewerkgesteld is als leerkracht, maar 

zoals de gemachtigde motiveert, blijkt niet dat zij elders geen werk zou kunnen vinden.  

 

De Raad acht deze beoordeling geenszins kennelijk onredelijk.  

 

Waar de verzoekende partij betoogt dat het in casu slechts gaat om een poging tot opzettelijke slagen 

en verwondingen met het oogmerk te doden, lijkt zij de door haar gepleegde feiten te minimaliseren 

doch moet er nogmaals op gewezen worden dat het gaat om zeer zwaarwichtige feiten waarvan 

geoordeeld werd dat verzoekende partij wel degelijk de intentie had om het slachtoffer te doden. Het Hof 

wijst er daarbij op dat het enkel omwille van de omstandigheden is dat de verzoekende partij niet in haar 

opzet is geslaagd: “dat het beoogde resultaat m.n. de dood van de burgerlijke partij, niet bereikt werd is 

louter te wijten aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van de beklaagde”. Gelet op de gruwelijke 

feiten waaraan verzoekende partij zich heeft bezondigd, kan zij bezwaarlijk stellen dat – omdat het maar 

gaat om een poging – de aard en de ernst van het misdrijf niet zwaarwichtig genoeg zijn om de 

bestreden beslissing te schragen.  

 

Waar verzoekende partij nogmaals wijst op het feit dat niet werd nagegaan of zij in Spanje gerechtelijke 

antecedenten heeft, heeft de Raad hoger reeds geoordeeld dat dergelijke argumentatie geenszins 

dienstig is om de motieven van de bestreden beslissing onderuit te halen. Nogmaals wijst de Raad op 

de gevaarlijke ingesteldheid van verzoekende partij die naar aanleiding van de gepleegde feiten is naar 

voren gekomen, waarnaar de verwerende partij ook verwijst, en waarbij niet uitgesloten kan worden dat 

verzoekende partij zich opnieuw zal laten leiden door haar agressieve impulsen wanneer zij zich in een 

gelijkaardige situatie bevindt. 

 

Ook het argument dat de feiten zich twee jaar geleden hebben voorgedaan en zij zich thans voorbeeldig 

gedraagt in de gevangenis, kan geen afbreuk doen aan de motieven van de bestreden beslissing. Zoals 
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blijkt werd verzoekende partij onmiddellijk daags na de feiten aangehouden en is zij sinds het plegen 

van de feiten niet meer vrij geweest, hetgeen haar verhindert of alleszins moeilijk maakt om nieuwe 

strafbare feiten te plegen. Dit neemt echter niet weg dat uit de gepleegde feiten de gevaarlijke 

ingesteldheid van verzoekende partij naar voren is gekomen en dat daaruit is gebleken dat zij naar de 

toekomst toe nog steeds een gevaar kan zijn voor de openbare orde. Het loutere gegeven dat 

verzoekende partij zich thans correct zou gedragen in de gevangenis en werkt aan haar resocialisatie 

en bemiddeling met het slachtoffer, doet hieraan geen afbreuk. Immers heeft verzoekende partij er alle 

belang bij om zich thans correct te gedragen in de gevangenis en mee te werken, maar dit neemt niet 

weg dat daardoor, bij een invrijheidstelling, het gevaar voor de maatschappij geweken is aangezien 

hieruit niet kan besloten worden dat de gevaarlijke ingesteldheid van verzoekende partij niet meer zou 

kunnen spelen.   

 

Verzoekende partij ontkracht met haar betoog in het verzoekschrift dat haar echtgenote de Belgische 

nationaliteit heeft geenszins de pertinente vaststellingen dat haar echtgenote, aangezien ze in Marokko 

geboren is en daar gewoond heeft tot haar vijftiende, nog steeds verondersteld kan worden banden te 

hebben met dit land en er de taal van spreekt. Het betoog dat haar echtgenote de taal niet voldoende 

machtig meer is, is geenszins geloofwaardig temeer de echtgenote tot haar vijftiende in Marokko heeft 

gewoond, aldaar aldus naar school is gegaan en in de taal van het herkomstland werd opgevoed. 

Verder kan ook aangenomen worden dat de echtgenote met haar familie in de taal van het 

herkomstland communiceert. Haar ouders zijn van origine immers Marokkaans en hebben het grootste 

deel van hun leven in Marokko doorgebracht tot zij naar België zijn gekomen. Er kan redelijkerwijze 

aangenomen worden dat de communicatie binnen het gezin steeds of voornamelijk in de taal van het 

herkomstland geschiedde zodat niet blijkt dat de echtgenote zich in Marokko op taalvlak niet uit de slag 

zou kunnen trekken.  

 

Het betoog dat haar echtgenote haar opleiding niet in Marokko, maar in België heeft afgerond, doet 

evenmin afbreuk aan de beoordeling van de gemachtigde. De Raad ziet niet in waarom de echtgenote 

de in België opgedane kennis via opleiding en tewerkstelling niet kan aanwenden om tewerkgesteld te 

worden in Marokko, temeer nu haar wortels ook in Marokko liggen en aangenomen kan worden dat zij 

zich aldaar op een vlotte manier opnieuw kan integreren. Het betoog dat zij er niet in zal slagen om 

aldaar een gelijkaardige baan te vinden is volledig ongestaafd en gaat voorbij aan de Marokkaanse 

achtergrond van de echtgenote en haar in België gevolgde opleidingen en tewerkstelling, hetgeen het 

vinden van een tewerkstelling in het herkomstland vergemakkelijkt, alleszins niet bijzonder moeilijk 

maakt.  

 

Waar zij wijst op de ruime familie- en vriendenkring die haar echtgenote in België heeft, haalt zij 

evenmin het motief onderuit dat haar echtgenote deze contacten via korte bezoeken of moderne 

communicatiemiddelen kan onderhouden. Het betoog van verzoekende partij doet niet besluiten dat er 

wel degelijk onoverkomelijke hinderpalen zijn die het voortzetten van het gezinsleven in Marokko 

verhinderen. 

 

Waar verzoekende partij nog stelt dat niet blijkt dat de verwerende partij is nagegaan of zij in Spanje 

haar gezinsleven kan verderzetten, wijst de Raad erop dat verzoekende partij zelf erkent dat zij daar 

verblijfsgerechtigd was en dus niet blijkt dat zij aldaar nog steeds verblijfsrechterlijke aanspraken kan 

maken zodat haar betoog of zij al dan niet haar gezinsleven in Spanje kan verder zetten niet dienstig is.  

 

De vraag of de echtgenote op de hoogte was van de gepleegde feiten doet hier niet ter zake nu de 

gezinsband en de geboorte van het kind zich reeds voordeden voor de gepleegde feiten (zie EHRM, 

Yurdear t. Denemarken, Application no. 42517/15, 13 december 2018, overweging 26). Daarenboven 

wijst de Raad erop dat de verwerende partij correct opmerkt dat verzoekende partij, door het plegen van 

dergelijk uitermate ernstig misdrijf, totaal geen verantwoordelijkheidszin aan de dag legde ten overstaan 

van haar gezin.  

 

Ook het gegeven dat de verzoekende partij een kind heeft met de Belgische nationaliteit werd in de 

belangenafweging meegenomen. Zo motiveert de gemachtigde dat de zoon van verzoekende partij nog 

zeer jong is en derhalve verondersteld kan worden zich gemakkelijk aan te passen aan een nieuwe 

situatie. Er wordt ook op gewezen dat de zoon nog niet schoolplichtig (lees: leerplichtig) is. Door te 

wijzen op het feit dat het kind 2,5 jaar is en binnenkort naar de kleuterklas zal gaan doet de 

verzoekende partij geen afbreuk aan de bevindingen van de verwerende partij. Zij bevestigt daarmee 

slechts dat het kind inderdaad nog zeer jong is waardoor het over een groot aanpassingsvermogen 
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beschikt en dat het thans nog niet leerplichtig is – kleuteronderwijs valt hier niet onder – zodat er ook 

wat dat betreft zich geen probleem stelt.  

 

Waar verzoekende partij voorts betoogt dat het belangrijk is dat de gezinseenheid wordt behouden, 

toont zij geenszins aan dat de gezinseenheid niet in Marokko kan behouden blijven. De bestreden 

beslissing zorgt er geenszins voor dat het kind van zijn ouders wordt gescheiden, in tegenstelling tot wat 

verzoekende partij lijkt te betogen. De subjectieve overtuiging van verzoekende partij dat haar 

echtgenote en haar kind niet mee zouden kunnen naar Marokko, is geenszins van die aard dat het de 

motieven van de bestreden beslissing kan ontkrachten. Verzoekende partij toont geenszins aan dat een 

terugkeer naar Marokko de ontwikkeling en opvoeding van het kind zal schaden.  

 

Verder wijst de Raad erop dat het – naast de vaststelling dat er geen hinderpalen zijn voor het gezin om 

verzoekende partij mee naar Marokko te volgen – uiteraard aan het gezin vrijstaat op welke manier zij 

invulling willen geven aan hun gezinsleven. Zoals de verwerende partij er ook op wijst kan de 

echtgenote ervoor opteren om samen met het kind in België te blijven en contact met verzoekende partij 

te onderhouden via mail, telefoon en andere moderne communicatiemiddelen alsook via periodieke 

reizen naar Marokko. De keuze om hun gezinsrelatie op deze manier te beleven is uiteraard een 

persoonlijke keuze zodat verzoekende partij het niet aan de verwerende partij kan verwijten dat 

dergelijke manier van gezinsbeleving moeilijk is. Nogmaals benadrukt de Raad dat het gezin er ook voor 

kan opteren om verzoekende partij naar Marokko te volgen.  

 

Verzoekende partij wijst voorts op haar verblijfshistoriek, die van haar gezin en haar banden met België 

en meent dat deze banden belangrijker zijn dan de banden met Marokko. De Raad benadrukt evenwel 

dat de verwerende partij in de bestreden beslissing oog heeft gehad voor de gehele verblijfshistoriek en 

de banden met België. Zo motiveert de verwerende partij: “U bent in 2012, toen u 29 jaar oud was, 

aangekomen op het grondgebied. Thans bent u bijna 35 jaar oud. Er kan opgemerkt worden dat 

ondanks uw verblijf van 6 jaar in België niet gebleken is dat u een dermate bijzondere binding met 

België zou hebben die een normale binding overstijgt. U legt immers geen enkel document voor dat het 

tegendeel bewijst. Er kan worden aangenomen dat u tijdens deze periode sociale banden gesmeed 

heeft op het grondgebied en er wordt niet betwist dat het terugkeren naar uw land van herkomst, om 

daar een leven op te bouwen, enige aanpassing van u zal vergen. 

Bovendien is niet gebleken dat u geen enkele binding meer zou hebben met het land van herkomst, 

noch dat er omstandigheden zouden zijn op grond waarvan een terugkeer naar uw land van herkomst 

niet verwacht zou mogen worden. U kan in alle redelijkheid worden geacht nog sociale, culturele en 

familiale banden met dit land te hebben. U hebt er het grootste deel van uw leven verbleven en u 

spreekt de taal. In uw hoorrecht verklaarde u dat uw ouders en uw broer in Marokko wonen. Het is dan 

ook niet onredelijk te veronderstellen dat u er nog familie en/of vrienden heeft die u tijdelijk zouden 

kunnen opvangen tot u weer een eigen bestaan opgebouwd heeft. 

Het contact met vrienden en kennissen in België kan u onderhouden via de moderne 

communicatiemiddelen en indien zij dat wensen, zouden zij u in uw thuisland dan wel elders kunnen 

komen bezoeken. Daarnaast kunnen zij u ook vanuit België ondersteunen bij uw herintegratie in uw 

thuisland dan wel in een derde land. 

Het gegeven dat u in het verleden in België gewerkt hebt, doet niets af aan het feit dat u een actueel en 

ernstig gevaar vormt voor de openbare orde. U bezit een strafblad wat uw inschakeling in de 

arbeidsmarkt niet ten goede komt. U verklaarde dat u reeds in uw land van herkomst heeft gewerkt als 

zelfstandige en in Spanje in stofbedrijf. U volgt momenteel een opleiding 'metselaar' in de gevangenis. 

Deze vaardigheden zullen u wellicht van pas komen en uw kansen op de arbeidsmarkt enkel positief 

beïnvloeden. 

Hoe dan ook, de bescherming van de orde en het voorkomen van de strafbare feiten rechtvaardigen de 

inmenging in het uitoefenen van uw recht op de eerbiediging van uw privéleven. 

U hebt geen elementen aangebracht met betrekking tot uw gezondheidstoestand of m.b.t. de 

gezondheidstoestand van één van uw familieleden die onderhavige beslissing zouden kunnen 

beïnvloeden. 

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

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

 

Zoals voorts blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing heeft de verwerende partij ook de 

gezinssituatie van verzoekende partij beoordeeld en daaromtrent een afweging gemaakt. 

 

Door louter haar verblijfshistoriek en gezinssituatie in België te herhalen, doet verzoekende partij niks af 

aan de concrete en pertinente motieven van de bestreden beslissing.  
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3.19. Verzoekende partij maakt met haar betoog geen schending van artikel 8 EVRM aannemelijk. 

 

3.20. Het tweede middel is ongegrond.  

 

4. 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.  

 

5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De zaken met rolnummers X en X worden gevoegd. 

 

Artikel 2 

 

De afstand van geding wordt vastgesteld in de zaak met rolnummer X 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 4 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig maart tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


