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 nr. 220 398 van 26 april 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. CLUYSE 

Walbosdreef 4 

9070 DESTELBERGEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 21 december 2018 

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

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

Vereenvoudiging van 26 november 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 februari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

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

advocaat A. DE WILDE, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 11 april 1997 krijgt de verzoekende partij verblijfsrecht in Nederland. 

 

1.2. Op 17 augustus 2000 wordt de verzoekende partij in Nederland ongewenst verklaard wegens 

criminele antecedenten. 

 

1.3. Op 3 september 2007 dient de verzoekende partij in België een asielaanvraag in. 
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1.4. Op 14 augustus 2008 neemt het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

(hierna: het CGVS) een beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.5. Op 11 juli 2016 neemt het CGVS een beslissing tot intrekking van de subsidiaire 

beschermingsstatus op grond van artikel 55/5/1, §2, 1° 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). In voormelde beslissing stelt het CGVS dat de verzoekende partij noch direct, 

noch indirect mag worden teruggeleid naar Irak. 

 

1.6. Op 15 september 2016 wordt de verzoekende partij gehoord door een migratiebegeleider. Tijdens 

voormeld gehoor wordt de verzoekende partij onder meer gevraagd welke nieuwe elementen haar recht 

op verblijf staven. 

 

1.7. Op 20 september 2016 wordt aan de verzoekende partij een brief betekend waarin haar gevraagd 

wordt enkele vragen te beantwoorden en documenten voor te leggen.  

 

1.8. Op 1 maart 2018 wordt de verzoekende partij opnieuw gehoord door een migratiebegeleider in het 

kader van de evaluatie van haar recht op verblijf. 

 

1.9. Op 26 november 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing tot beëindiging van verblijf. Dit is de bestreden 

beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Mijnheer 

 

(…) 

 

ALIAS: 

 

(…) 

Krachtens artikel 22 § 1, 3°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

aan uw verblijf, om de volgende redenen: 

 

U verklaarde dat u op 04.10.2005 voor het eerst in België aankwam. De volgende dag, op 05.10.2005, 

diende u een eerste asielaanvraag in. U werd uitgenodigd om u op 28.11.2005 aan te bieden bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in het kader van deze asielaanvraag. Daar u zich niet aanbood werd 

op 24.01.2006 een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied binnen een 

termijn van 5 dagen te verlaten, genomen. Deze beslissing werd op 25.01.2006 per post aan u 

verstuurd. 

 

Op 06.04.2006 werd informatie van de Koninklijke Marechaussee (District Landelijke en Buitenlandse 

eenheden Brigade Recherche & Informatie, TOR 2) ontvangen waaruit bleek dat u -alvorens asiel aan te 

vragen in België- onder een andere identiteit asiel had aangevraagd in Nederland en dat u als verdachte 

beschouwd werd in een strafrechtelijk onderzoek aldaar. 

 

Op 08.05.2007 diende u een tweede asielaanvraag in. U verklaarde dat u in november 2005 naar uw 

thuisland teruqqekeerd was en dat u terug in België aangekomen was op 01.05.2007. 

 

Op 28.05.2007 werd door de Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen een administratief verslag 

vreemdelingencontrole opgesteld (PV nummer: AN.21.F1.11929/07). Daar uw asielaanvraag nog 

hangende was, werd de instructie gegeven dat u mocht beschikken zonder meer.  

 

Op 12.08.2007 stelde de Politie van Antwerpen een administratief verslag vreemdelingencontrole op 

(PV nummer: AN.55.LB.093829/2007-GF), uw ex-partner had de politie gebeld omdat zij geen verder 

contact met u wenste en u voor haar appartement stond. Opnieuw kon u zonder meer beschikken daar 

uw asielprocedure nog niet afgehandeld werd. 

 

Op 22.08.2007 werd u geacht afstand te hebben gedaan van uw asielaanvraag daar u binnen de vijftien 

dagen geen gevolg gegeven had aan de oproep om u bij de asielinstanties aan te bieden op 

27.07.2007. 
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Op 03.09.2007 diende u een derde asielaanvraag in. Op 14.08.2008 nam het CGVS de beslissing 

"Toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus". 

 

Op 25.09.2008 werden instructies aan de stad Antwerpen gestuurd om u in te schrijven in het 

vreemdelingenregister en u een bewijs van inschrijving in dat register af te leveren, geldig voor de duur 

van 12 maanden. Dit attest werd meermaals verlengd. 

 

Op 20.01.2011 werd u onder aanhoudingsmandaat opgesloten in de gevangenis van Vorst uit hoofde 

van slagen of verwondingen, opzettelijke slagen, bedreigingen door gebaren of zinnebeelden. 

 

Op 17.03.2011 werd u door de Correctionele Rechtbank te Brussel veroordeeld tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 12 maanden met probatie-uitstel gedurende 3 jaren behalve de 

preventieve detentie van 19.01.2011 tot 17.03.2011 daar u zich schuldig gemaakt had aan opzettelijke 

verwondingen of slagen die een ziekte of een arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben gehad, met de 

omstandigheid dat u het misdrijf heeft gepleegd tegen een persoon met wie u samenleefde of 

samengeleefd heeft en met wie u een duurzame affectieve en seksuele relatie had of gehad heeft (3 

feiten); aan een woning te zijn binnengedrongen met behulp van bedreiging of geweld tegen personen, 

door middel van braak, inklimming of valse sleutels (2 feiten) en aan bedreigingen door gebaren of 

zinnebeelden met een aanslag op personen of op eigendommen (feiten gepleegd tussen 25.08.2008 en 

19.01.2011). 

  

Op 17.03.2011 werd u uit de gevangenis vrijgesteld in toepassing van artikel 33 van de wet betreffende 

de voorlopige hechtenis. 

 

Op 06.04.2011 werd u door het Hof van Beroep te Antwerpen veroordeeld tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 10 maanden daar u zich schuldig gemaakt had aan opzettelijke verwondingen of 

slagen die een ziekte of een arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben gehad (feit gepleegd op 

17.01.2008). 

 

Op 19.07.2011 werd u aangehouden naar aanleiding van het vonnis van het Hof van Beroep van 

Antwerpen d.d. 06.04.2011. 

 

Er werd u diezelfde dag nog een strafonderbreking toegekend. 

 

Op 20.10.2011 werd u opnieuw onder aanhoudingsmandaat opgesloten uit hoofde van mensenhandel 

en bendevorming. 

 

Op 26.06.2012 werd u na het betalen van een borgsom onder voorwaarden in vrijheid gesteld. 

 

Op 16.01.2013 werd u door het Hof van Beroep te Brussel tot een definitief geworden gevangenisstraf 

van vier jaar veroordeeld en ontzet uit de rechten bedoeld in artikel 31 van het Strafwetboek gedurende 

een termijn van 10 jaar daar u zich schuldig gemaakt had aan mensensmokkel door, met het oog op het 

direct of indirect verkrijgen van een vermogensvoordeel, op welke manier ook, rechtstreeks of via een 

tussenpersoon, ertoe bijgedragen te hebben, dat een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat 

van de Europese Unie of van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende de 

overschrijding van de buitengrenzen die België bindt, binnenkomt, erdoor reist of aldaar verblijft, zulks in 

strijd met de wetgeving van deze Staat, met de verzwarende omstandigheden dat het misdrijf gepleegd 

werd ten opzichte van een minderjarige, dat misbruik werd gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie 

waarin de persoon verkeerde ten gevolge van een onwettige of precaire administratieve toestand, zijn 

precaire sociale toestand of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of een 

geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zodanig dat de persoon in feite geen andere echte en 

aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken, dat direct of indirect gebruik gemaakt werd van 

listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige vorm van dwang, dat het leven van het slachtoffer 

opzettelijk of door grove nalatigheid in gevaar gebracht is, dat van de betrokken activiteit een gewoonte 

werd gemaakt en dat het misdrijf een daad van deelneming was aan de hoofd- of bijkomende 

bedrijvigheid van een criminele organisatie, ongeacht of u de hoedanigheid van leidend persoon had of 

niet (1 persoon); aan mensensmokkel door, met het oog op het direct of indirect verkrijgen van een 

vermogensvoordeel, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon, ertoe bijgedragen te 

hebben, dat een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie of van een 

Staat die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de 
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buitengrenzen die België bindt, binnenkomt, erdoor reist of aldaar verblijft, zulks in strijd met de 

wetgeving van deze Staat, met de verzwarende omstandigheden dat misbruik werd gemaakt van de 

bijzonder kwetsbare positie waarin de persoon verkeerde ten gevolge van een onwettige of precaire 

administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan 

wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zodanig dat de persoon in feite geen 

andere echte en aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken, dat direct of indirect gebruik 

gemaakt werd van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige vorm van dwang, dat het leven 

van het slachtoffer opzettelijk of door grove nalatigheid in gevaar gebracht is, dat van de betrokken 

activiteit een gewoonte werd gemaakt en dat het misdrijf een daad van deelneming was aan de hoofd- 

of bijkomende bedrijvigheid van een criminele organisatie, ongeacht of u de hoedanigheid van leidend 

persoon had of niet (13 personen) en aan wetens en willens deel te hebben uitgemaakt van een 

criminele organisatie die gebruik maakte van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of 

corruptie, of commerciële of andere structuren aanwendde om het plegen van de misdrijven te 

verbergen of te vergemakkelijken (feiten gepleegd tussen 04.06.2011 en 21.10.2011). 

Op 16.11.2013 werd u onder aanhoudingsmandaat opgesloten in de gevangenis van Vorst uit hoofde 

van (opzettelijke) slagen en verwondingen met ziekte of arbeidsongeschiktheid; slagen en 

verwondingen aan een ministerieel ambtenaar, agent, drager van de openbare macht, persoon met 

openbare hoedanigheid; mondelinge of schriftelijke bedreigingen; verboden wapendracht; onwettig bezit 

van verdovende middelen; bedreigingen door gebaren of zinnebeelden; smaad aan drager van het 

openbaar gezag en weerspannigheid. 

 

Op 19.12.2013 werd het uitstel d.d. 17.03.2011 uitvoerbaar daar u feiten pleegde in uw probatieperiode. 

 

Op 17.09.2014 werd u door het Hof van Beroep te Brussel veroordeeld tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van één jaar in staat van wettelijke herhaling daar u zich schuldig gemaakt had aan 

mondelinge bedreigingen, onder een bevel of onder een voorwaarde, met een aanslag op personen of 

op eigendommen; aan verdovende middelen in bezit gehad te hebben, verkocht of te koop gesteld, 

afgeleverd of aangeschaft te hebben, namelijk cannabis; aan een vrij verkrijgbaar wapen te hebben 

gedragen zonder daartoe een wettige reden te kunnen aantonen, met name een alarmpistool en een 

knipmes; aan opzettelijke verwondingen of slagen die een ziekte of een arbeidsongeschiktheid tot 

gevolg hebben gehad, met de omstandigheid dat u het misdrijf heeft gepleegd tegen een persoon met 

wie u samenleefde of samengeleefd had en met wie u een duurzame affectieve en seksuele relatie had 

of gehad heeft; aan weerspannigheid tegen inspecteurs van de politie, met de omstandigheid dat u 

voorzien was van wapens; aan bedreigingen door gebaren of zinnebeelden met een aanslag op 

personen of op eigendommen en aan smaad door woorden, daden, gebaren of bedreigingen tegen 

inspecteurs van de politie (feiten gepleegd in de nacht van 15 november 2013 op 16 november 2013). 

 

Op 14.03.2016 werd aan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen verzocht om 

de mogelijkheid van een intrekking van uw subsidiaire beschermingsstatus te evalueren en een advies 

te geven in het kader van een eventuele verwijderingsmaatregel. 

  

Op 11.07.2016 nam het CGVS de beslissing tot intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus op 

basis van artikel 55/5/1, §2, 1° daar u een gevaar vormt voor de samenleving in de zin van artikel 55/4, 

§2. Het CGVS vestigde de aandacht op het feit dat u noch direct, noch indirect mag worden teruggeleid 

naar Irak. Deze beslissing werd u ter kennis gebracht op 12.07.2016. 

 

Op 15.09.2016 werd u gehoord door een migratiebegeleider. Op 20.09.2016 werd u een brief betekend 

waarin uitgelegd werd dat uw verblijfsrecht geëvalueerd zou worden en werd u gevraagd documenten 

voor te leggen alsook een aantal vragen te beantwoorden. U reageerde niet op dit schrijven. Op 

01.03.2018 werd u nogmaals gehoord door een migratiebegeleider. 

 

U boet heden 5 veroordelingen uit wegens opzettelijke slagen of verwondingen, bedreigingen, smaad, 

weerspannigheid, inbreuken op de drug- en wapenwetgeving, mensenhandel, woonstschennis, 

bendevorming en verkeersmisdrijven. 

 

Agressie loopt als een rode draad doorheen uw strafverleden. De politie werd meermaals opgeroepen 

om tussen te komen bij intrafamiliaal geweld ten opzichte van uw ex-partner B.F. (…). Uit het vonnis 

d.d.17.03.2011 blijkt dat u er niet voor terugdeinsde uw ex-partner te slaan in de aanwezigheid van de 

kinderen, u bedreigde uw partner en de dochter die zij uit een vorige relatie had ook met een mes. Deze 

veroordeling maakte echter geen indruk op u, het partnergeweld hield niet op en op 17.09.2014 werd u 

wederom veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Er was een hoogoplopende ruzie tussen u en uw ex-
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partner waarbij u haar bedreigde en liet blijken gewapend te zijn door een wapen duidelijk zichtbaar op 

de salontafel te leggen. U bracht haar ook slagen toe terwijl uw dochter aanwezig was in het 

appartement. Wanneer de opgeroepen politie ter plekke kwam en de deur diende in te beuken, verzette 

u zich fel tegen de politie-inspecteurs waarbij u hen ook smaadde en in het gezicht spuwde. Tijdens de 

fouille werd vastgesteld dat u in het bezit was van een knipmes. Bij de huiszoeking vond de politie 2 

alarmpistolen, 54,94 gram cannabis en een precisieweegschaal. 

 

Ook het arrest d.d. 06.04.2011 is een gevolg van uw impulsieve, agressieve en gevaarlijke 

ingesteldheid. Bij een vechtpartij in café "Little Piano" op het Sint-Jansplein takelde u uw slachtoffer 

ernstig toe. Het slachtoffer Vertoonde verschillende steekwonden bovenop zijn hoofd en op zijn 

voorhoofd. Nadat u het slachtoffer diverse steekwonden had toegebracht, liet u hem aan zijn lot over.  

Het hoeft geen betoog dat uw handelswijze een noodlottige afloop had kunnen hebben. 

 

U maakte zich daarnaast ook schuldig aan mensensmokkel. Mensensmokkel is een groeiend probleem. 

Gewetenloze en calculerende mensensmokkelaars verdienen geld aan andermans ellende, het 

verblijfsrechtelijk precair statuut van de slachtoffers dwingt hen de facto zich de laakbare praktijken van 

mensensmokkelaars te laten welgevallen. Aan de binnenkomst en doorreis van migranten in de 

Europese Unie wordt veel geld verdiend. Een telefoontap wees uit dat u zelf deelnam aan de 

mensensmokkel, in de afgeluisterde gesprekken hoorde men u meewerken aan de praktische 

uitwerking en hoorde men u ook bevelen geven. U zou bij gelegenheid ook als chauffeur gefungeerd 

hebben en bekende voor de groep getolkt te hebben. Uw woning deed dienst als "safehouse" waar 

sommige van de bendeleden minstens tijdelijk verbleven en waar illegalen werden ondergebracht. U 

minimaliseerde de feiten door te stellen dat u "maar" tolk was. U verloor daarmee wel uit het oog dat uw 

medewerking wel cruciaal was en dat u erg welwillend was. U deed ook meer dan "alleen maar tolken": 

logies, tussenkomst bij de geldtransfers, verschaffen van een voertuig. Uit het arrest d.d. 16.01.2013 

blijkt: "De in hoofde van beklaagde A.H.A.A.N. (…) bewezen verklaarde feiten zijn ernstig, 

aanstootgevend en moreel bijzonder verwerpelijk, nu daardoor de openbare orde en veiligheid in het 

gedrang gebracht wordt en de overgebrachte personen uitgebuit worden. Het meewerken aan dergelijke 

vorm van georganiseerde criminaliteit getuigt van een maatschappelijk laakbare ingesteldheid en een 

verontrustend gebrek aan normbesef in hoofde van beklaagde A.H.A.A.N.." 

 

U hebt een volkomen onbetrouwbaar karakter en lijkt het vanzelfsprekend te vinden om te liegen en 

allerlei zaken verborgen te houden. Zo bent u bijvoorbeeld gekend onder een indrukwekkende reeks 

aliassen en liet u na te vermelden dat u, alvorens u naar België kwam, al een heel verleden had in 

Nederland. Voor de Belgische asielinstanties had u verklaard Irak voor het eerst verlaten te hebben in 

september 2005 wat duidelijk een grove leugen is. Op 24.05.1996 diende u onder de naam AJ.H. (…) 

(geboren te Kirkuk op 28.06.1972, Iraakse nationaliteit) in Nederland een asielaanvraag in. De 

verbindingsambtenaar gaf volgende informatie door: "Bij besluit van 11.04.1997 is betrokkene in het 

bezit gesteld van een voorwaardelijke verblijfsvergunning, geldig tot 24.05.1997. Bij besluit van 

23.04.1999 is de verblijfsvergunning niet verlengd. Het daartegen ingesteld beroep is bij uitspraak van 

23.05.2000 ongegrond verklaard. Bij besluit van 17.08.2000 is betrokkene in Nederland ongewenst 

verklaard wegens criminele antecedenten. Gebleken is immers dat betrokkene op 27 januari 1997 door 

de politierechter te 's-Hertogenbosch is veroordeeld ter zake overtreding (d.d. 2 augustus 1996) van 

artikel 300 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast is gebleken dat betrokkene op 22 juli 1999 

door de meervoudige strafkamer te Breda is veroordeeld ter zake overtredingen (d.d. 11 april 1999) van 

artikelen 287 Wetboek van Strafrecht, artikel 45 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht (poging tot 

doodslag), artikel 302 lid 1 Wetboek van Strafrecht (poging tot zware mishandeling), artikel 285 lid 1 

Wetboek van Strafrecht (bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht) en artikel 300 lid 1 

Wetboek van Strafrecht (mishandeling) tot een gevangenisstraf van 12 maanden en tot betaling van fl. 

235,-. Bij uitspraak van 25.05.2001 is de ongewenstverklaring in rechte vast komen te staan. Op 

26.08.2002 heeft betrokkene zich wederom gemeld in Nederland met een asielaanvraag. Bij besluit van 

01.11.2004 is deze aanvraag afgewezen. Uit het dossier is niet gebleken dat betrokkene terug is 

gekeerd naar Irak. Betrokkene zou op 29.04.2004 in NL getrouwd zijn met Nederlandse G.H.B. (…), 

geboren op 30.12.1961. Niet bekend is of betrokkene nog steeds gehuwd is, en of er kinderen zijn 

geboren uit dit huwelijk." Wanneer de migratiebegeleider u tijdens het gesprek op 01.03.2018 vroeg 

naar uw verblijf in Nederland, loog u aanvankelijk en beweerde u nooit in Nederland verbleven te 

hebben. Pas wanneer u geconfronteerd wordt met de informatie van de verbindingsambtenaar, 

bevestigt u dat u in Nederland geweest bent en er in detentie gezeten hebt. U beweerde voor- of nadien 

nooit in Nederland verbleven te hebben, u zou er enkel 2 neven hebben waarmee u geen hechte relatie 

heeft en zou voor de rest geen enkele band met Nederland hebben. In het licht van voorgaande is het 

niet onredelijk weinig vertrouwen te hebben in het waarheidsgehalte van uw beweringen. 
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Ook in Nederland kampte u dus reeds met een agressie-probleem dat leidde tot een 

ongewenstverklaring. Na een avondje stappen raakte u betrokken bij een vechtpartij, u maakte met een 

mes stekende bewegingen in de richting van de borst van E.A. en sneed hem 1 keer in het hoofd. Toen 

de portier van het café u tot kalmte maande, sneed u deze met een mes in de hals. Uit het vonnis van 

de arrondissementsrechtbank te Breda d.d. 22.07.1999 blijkt: "[...] De wijze waarop verdachte [u] in deze 

zaak heeft gehandeld jegens alle slachtoffers is een uiting van zinloos geweld waarmee de 

maatschappij in toenemende mate wordt geconfronteerd. Verdachte heeft zich ook geen rekenschap 

gegeven van de ingrijpende gevolgen die zijn handelingen met zich meebrengen. Slachtoffers van 

dergelijke feiten plegen over het algemeen hiervan niet alleen fysieke maar ook psychische gevolgen te 

ondervinden. Dergelijke feiten brengen, ook in de samenleving, gevoelens van angst, onrust en 

onveiligheid teweeg. [...] Ten nadele van verdachte strekt eveneens het feit dat verdachte in 1997 

terzake van mishandeling was veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee weken 

voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, welke proeftijd eerst een maand voor het plegen van de 

onderhavige delicten was afgelopen. Met het plegen van bewezenverklaarde gedragingen heeft 

verdachte geen blijk gegeven voornemens te zijn zijn gedrag te willen veranderen." 

 

U bent wellicht naar België -al dan niet na een tijdelijke terugkeer naar Irak- verhuisd omwille van het feit 

dat u ongewenst werd verklaard in Nederland als gevolg van de door u aldaar gepleegde strafrechtelijke 

feiten. Niettegenstaande het feit dat u een kans werd geboden om in België alsnog een gezins- en 

privéleven uit te uitbouwen - nadat dit op dat ogenblik niet langer op legale wijze mogelijk was in 

Nederland - trok u geen lering uit uw eerdere veroordelingen en verviel u in België alweer in het 

agressieve gedrag. U wist op dat ogenblik, of diende te weten, dat een verderzetting van de 

geweldplegingen in België tot gevolg kon hebben dat het verderzetten van het uw leven in België in het 

gedrang kon komen. Bovenop de geweldsdelicten, waagde u zich ook aan mensensmokkel. 

 

U heeft reeds uitgaansvergunningen verkregen die zonder problemen verlopen zijn, dit wil echter 

geenszins zeggen dat u geen gevaar meer zou vormen voor de openbare orde. Het is immers in uw 

eigen belang dat u zich gedraagt tijdens uw uitgangsvergunningen daar enige misstap aanleiding zou 

geven aan het niet meer verlenen van uitgaansvergunningen. Uitgaansvergunningen zijn normaal 

gezien ook aan strikte voorwaarden onderworpen waardoor het moeilijk is om tijdens dergelijke 

uitgaansvergunningen te recidiveren. 

 

Uit het administratief dossier komt naar voor dat u te kampen had met een alcoholverslaving. Het is niet 

onredelijk te vrezen dat u in een moeilijke periode -en er kan verondersteld worden dat de terugkeer in 

de maatschappij na meerdere jaren gevangenisstraf- terug zou kunnen grijpen naar de alcohol en zo 

weer zou vervallen in het gedrag dat u al zo vaak vertoond hebt in het verleden. Het risico bestaat dat 

uw gewelddadige ingesteldheid dan zo onbeheersbaar wordt dat slachtoffers blijvende beperkingen 

overhouden of zelfs het leven zouden laten, uw verleden bewijst immers dat u niet vies bent van 

wapens, noch van zinloos geweld en leugens. Het gedrag dat u reeds zeer vele jaren vertoont, getuigt 

overduidelijk van een gebrek aan normbesef, een gewelddadige, oneerlijke ingesteldheid, een 

verontrustende moraliteit en een manifeste afwezigheid van eerbied voor sociale, morele en 

economische waarden. De vaststelling dat u sinds u in België verblijft, reeds meermaals veroordeeld 

werd voor een veelheid aan criminele feiten, wijst er voorts op dat u geen lessen trekt uit uw 

veroordelingen en dat u de ernst van uw daden niet blijkt of niet wenst in te zien, noch schijnt te 

begrijpen dat uw gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is. Uit uw persoonlijk handelen komt dan ook 

een volgehouden, voor de maatschappij gevaarlijke criminele ingesteldheid naar voren waardoor 

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

u bereid bent te werken en bij te leren, verandert hier niks aan. 

 

Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dan ook dat u een ernstig, reëel en actueel gevaar 

vormt voor de samenleving en dat er ernstige redenen van openbare orde zijn die een beëindiging van 

uw verblijf in België rechtvaardigen en zelfs vereisen. 

 

Op 15.09.2016 werd u gehoord door een migratiebegeleider. U verklaarde dat u A.N.A.H.A. (…) heet; 

dat u geboren bent op 28.04.1973 te Mosul; dat u vrijgezel was; dat u religieus gehuwd geweest bent 

met B.F. (…) (géboren op 24.06.1975, Belgische); dat jullie niet meer samen zijn; dat u twee 

minderjarige kinderen heeft op het grondgebied: A.N.Y. (…) (geboren op 14.12.2008 te Brussel) en A. 

(…) (geboren op 04.08,2010, woonachtig in Antwerpen); dat uw vader (A.N.H.A. (…)) overleden is; dat 

uw moeder (W.S.A. (…)) in Irak woont; dat uw twee zussen (A.N.A. (…) en A.N.Aw (…)) beiden 

woonachtig zijn in Irak; dat u één halfbroer (G.R.S. (…)) heeft die woonachtig is in Zweden en dat hij u 



  

 

 

X - Pagina 7 

soms bezoekt in de gevangenis; dat u cafés had in Antwerpen; dat u toen veel vrienden heeft leren 

kennen die u bezoeken in de gevangenis ( G.A.R. (…), K.M.C. (…), K.A. (…), T.H. (…)); dat sommige 

vrienden minder vaak op bezoek komen omdat ze in Zweden wonen (H.S.F. (…), N.I. (…), G.R.S. (…)); 

dat u problemen heeft aan uw maag waarvoor u medicijnen neemt; dat u soms rugpijn heeft en dat u 

dan ook medicatie neemt; dat u sinds 2005 in België verblijft; dat u nog contact heeft met uw moeder en 

uw zussen; dat u veel contact heeft met uw halfbroer uit Zweden; dat u in het asielcentrum van Kapellen 

kapper geweest bent (2005-2007); dat u zelfstandig café uitbater geweest bent (2007-2010); dat u 

werkbereid bent maar dat u geen aanwervingsbelofte heeft; dat u ingeschreven bent bij de VDAB; dat u 

een opleiding volgt voor elektricien en boekhouder; dat u al vloeiend Nederlands spreekt maar dat u nog 

cursussen Nederlands volgt; dat u ook ingeschreven bent voor de Franse les; dat de lessen 

georganiseerd worden in de gevangenis; dat u niet terug wenst te gaan naar Irak daar uw huis en uw 

zaak in Mosul is en dat deze in handen van IS is. U legde tevens uw CV voor. 

 

Op 20.09.2016 werd u een brief betekend waarin nogmaals uitgelegd werd dat uw verblijfsrecht 

geëvalueerd zou worden en werd u gevraagd documenten voor te leggen alsook een aantal vragen te 

beantwoorden met betrekking tot uw kinderen en huwelijk(en) en/of duurzame relatie(s). U reageerde 

niet op dit schrijven. 

 

Op 01.03.2018 werd u nogmaals gehoord door een migratiebegeleider. Uw vorige verklaringen werden 

overlopen en u werd gevraagd of u bijkomende informatie wenste te geven en/of aanvullingen wenste te 

doen. U voegde volgende verklaringen toe: dat u in België wenst te blijven om mee in te staan voor de 

opvoeding van uw twee dochters en uw verantwoordelijkheid te nemen; dat u in de gevangenis bezoek 

krijgt van uw dochter Y. (…) en haar mama, maar dat deze door de afstand weinig op bezoek kunnen 

komen en dat u een overplaatsing naar Leuven-Centraal gevraagd heeft zodat ze vaker zouden kunnen 

komen; dat u een goede gezondheid heeft; dat u in het verleden tweemaal een hartaanval had en dat u 

daarvoor wordt opgevolgd; dat u steeds bereid was (en nog bent) om te werken en bij te leren; dat u in 

de gevangenis werkt als pasec; dat u tijdens een uitgangsvergunning een appartement gehuurd heeft in 

Brussel, alsook werk gezocht en gevonden heeft (Turkse supermarkt); dat u zowel de huur als het werk 

kan aantonen met contracten; u wenste nogmaals te benadrukken dat u in België wenste té   blijven 

wegens uw twee dochters en dat u hen het goede voorbeeld wenste te geven. Op 08.03.2018 werden 

volgende documenten ontvangen: een huurcontract voor 1 jaar ondertekend op 15.02.2018 (van 

01.03.2018 tot 28.02.2019); twee mails i.v.m. afspraken bij een psycholoog van het volwassenenteam - 

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg - deelwerking Houba; bijlage 15d.d. 15.02.2018. 

 

U verwijst o.a. naar de aanwezigheid van uw dochters in België als reden waarom u in België wenst te 

blijven. Er liggen echter geen stukken voor waaruit blijkt dat u een hechte band zou hebben met uw 

dochters. 

 

U had vroeger een relatie met B.F. (…) (geboren op 24.06.1975 te Elsene, Belgische nationaliteit sinds 

05.09.1988). Jullie hadden een religieus huwelijk afgesloten in 2007, maar vormen inmiddels geen 

koppel meer. Uit jullie relatie werd op 14.12.2008 A.N.Y. (…) (Belgische nationaliteit) geboren te 

Brussel. U legt geen enkel bewijsstuk voordat aantoont of en hoe u invulling geeft aan het gezins- en/of 

familieleven met Y. (…). U toont niet aan of u bijdraagt aan het onderhoud van uw dochter, of u deelt in 

de beslissingen over haar opvoeding, et cetera. Y. (…) heeft u reeds bezocht in de gevangenis, zij het 

uiterst zelden. U verklaarde dat dat te wijten was aan de afstand. Uit een politierapport d.d. 23.09.2016 

blijkt dat u niet bijdraagt aan de kosten van de opvoeding en verzorging van uw dochter Y. (…), dat zij u 

de drie voorafgaande jaren slechts eenmaal zag (in de gevangenis in Nederland), dat er geen 

omgangsregeling bestaat en dat er geen genegenheid is tussen Y. (…) en u. Er liggen thans geen 

bewijzen voor die aantonen dat er inmiddels wel een hechte band zou bestaan tussen u en Y. (…). U zit 

sinds 16.11.2013 (opnieuw) in de gevangenis. De uitwijzing van een ouder die niet samenwoont met zijn 

minderjarige kind heeft niet dezelfde ontwrichtende impact op het leven van het kind als de uitwijzing 

van een ouder die wel als een gezin samenwoont met zijn kinderen, zeker indien contact via telefoon en 

internet mogelijk blijft vanuit het land waarnaar de ouder zal worden uitgewezen en er voor de kinderen 

geen beletsel bestaat om deze ouder te gaan opzoeken in diens land van herkomst (EHRM 18 oktober 

2006, Ünur/Nederlad; EHRM 8 januari 2009, Grant/het Verenigd Koninkrijk; EHRM 17 februari 2009, 

Onur/Her Verenigd Koninkrijk). Uit niks blijkt dat contact via telefoon en/of internet vanuit het land waar u 

zich zal vestigen niet mogelijk zou zijn. Er blijkt evenmin dat uw dochter mits begeleiding van de moeder 

of een ander gezinslid of indien zij wat ouder is u niet zou kunnen opzoeken daar waar u zich zal 

vestigen. 
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Hoewel het belang van het kind een primordiaal karakter heeft, heeft het daarom nog geen absoluut 

karakter. Bij de afweging van de verschillende op het spel staande belangen, neemt het belang van het 

kind 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 maart2013, nr. 30/2013). 

 

Het gevaar dat u vormt voor de openbare orde is superieur aan de gezinsbelangen die u kan doen 

gelden. Het gegeven dat u een dochter had op het grondgebied heeft u er nooit van weerhouden feiten 

te plegen. Uit het strafdossier komt zelfs naar voor dat uw dochter aanwezig was toen u haar moeder 

sloeg wat bezwaarlijk gezien kan worden als "het goede voorbeeld geven". Dergelijke ervaringen 

kunnen de gezonde ontwikkeling van een jong kind immers negatief beïnvloeden. 

U verklaarde nog een tweede dochter te hebben op het Belgische grondgebied, nl. A. (…) (geboren op 

04.08.2010), u verstrekt verder geen enkele informatie met betrekking tot dit kind. U legt geen enkel 

bewijs voor waaruit blijkt dat zij effectief uw kind is, noch dat de relatie die u met haar zou hebben van 

dien aard is dat deze onder het toepassinqsqebied van artikel 8 EVRM valt. 

 

U zou een halfbroer hebben die woonachtig is in Zweden. De relatie tussen meerderjarige verwanten 

valt echter enkel onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende 

elementen van afhankelijkheid, andere dan gewoonlijke affectieve en emotionele banden, wordt 

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

K.M./Zwitserland, § 59). Uit uw administratief dossier blijkt niet dat er sprake zou zijn van bijkomende 

elementen van afhankelijkheid, noch van een relatie die dusdanig hecht is dat deze valt onder de door 

artikel 8 van het EVRM geboden bescherming tussen u en uw halfbroer. Uit het gegeven dat hij u 

regelmatig zou bezoeken in de gevangenis kan niet zomaar een band van afstandelijkheid tussen jullie 

worden afgeleid. Daarenboven heeft onderhavige beslissing enkel tot gevolg dat uw recht op verblijf in 

België beëindigd wordt en houdt deze beslissing geenszins in dat u zich niet elders zou kunnen vestigen 

van waaruit u contact met uw halfbroer zou kunnen onderhouden. 

 

Volgens onze informatie zou u op 29.04.2004 in Nederland getrouwd zijn met de Nederlandse 

Geertruida Hendrika BORN, geboren op 30.12.1961. U verschaft zelf echter geen enkel detail 

hieromtrent en er is niet geweten of dit huwelijk nog bestaat! noch of er kinderen uit geboren zijn. 

 

Hoe dan ook, volgens artikel 8, tweede lid, EVRM wordt een inmenging in het privé-, familie- en 

gezinsleven toegestaan wanneer deze bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving 

noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch 

welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de 

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

Welnu, uit de belangenafweging blijkt dat de actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging die u 

door uw persoonlijk gedrag vormt voor de openbare orde en openbare veiligheid zwaarder weegt dan de 

persoonlijke en gezinsbelangen die u eventueel zou kunnen doen gelden. 

 

Volgens uw verklaringen zou u sinds 04.10.2005 in België verblijven. Het is begrijpelijk dat u tijdens uw 

verblijf in België vriendschappen hebt opgebouwd en dat uw sociale leven zich hier afspeelde. Uit niks 

blijkt echter dat de banden die u met België opgebouwd hebt van een dergelijk uitzonderlijke aard 

zouden zijn dat deze vermogen op te wegen tegen het ernstig en actueel gevaar dat u door uw 

persoonlijk gedrag kan worden geacht te vormen voor de openbare orde. U legt immers geen enkel 

document voor dat het tegendeel bewijst. 

  

De contacten met uw vrienden alhier kunnen via mail, telefoon en andere moderne 

communicatiemiddelen en via periodieke reizen naar de plaats waar u verblijft, onderhouden worden. 

 

U verklaarde dat u zelfstandig café uitbater geweest bent van 2007 tot 2010, deze verklaring wordt niet 

gestaafd met enig begin van bewijs. Hoe dan ook, het gegeven dat u in het verleden in België zou 

gewerkt hebben en dat er sprake is van een werkbelofte, doet niets af aan het feit dat u een actueel en 

ernstig gevaar vormt voor de openbare orde. 

 

De kennis, vaardigheden en ervaring die u gedurende uw verblijf in België opdeed, hoeft geenszins 

verloren te gaan en kan door u aangewend worden om u in de toekomst elders te vestigen en te 

integreren. 
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U legt 2 mails tussen dhr. B. Rabaey (psycholoog CGG deelwerking Houba) en mevr. Rotsaert waarin 2 

afspraken met de psycholoog, respectievelijk op 16.02.2018 en op 05.03.2018, bevestigd worden, voor. 

Uit deze mailwisseling kan niet afgeleid worden dat de psychologische begeleiding die u krijgt niet 

elders voorhanden zou zijn. 

 

Op 01.03.2018 vermeldde u aan de migratieambtenaar dat u een goede gezondheid heeft, dat u in het 

verleden tweemaal een hartaanval had en dat u daarvoor wordt opgevolgd. U legt in dit verband geen 

medisch attest voor. Er liggen thans geen stukken voor waaruit afgeleid zou kunnen worden dat u zou 

lijden aan een aandoening die enkel in België behandeld en/of opgevolgd zou kunnen worden. 

 

Het CGVS oordeelde dat u direct, noch indirect mag worden teruggeleid naar Irak en een 

verwijderingsmaatregel bijgevolg niet verenigbaar is met de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15 

december 1980. Er wordt voor de volledigheid opgemerkt dat onderhavige beslissing enkel een einde 

aan uw verblijfsrecht maakt en geen bevel om het grondgebied te verlaten impliceert. 

 

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

geconcludeerd dat 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 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van de 

verzoekende partij te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de motiveringsplicht, van de 

artikelen 3 en 5 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna: het EVRM), van het zorgvuldigheidsbeginsel en de beginselen van goed bestuur. Uit 

de bespreking van het eerste middel blijkt dat de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert 

van de materiële motiveringsplicht.  

 

De verzoekende partij licht haar eerste middel toe als volgt: 

 

“De motivering van de bestreden beslissing is geenszins draagkrachtig. 

 

De materiële motiveringsplicht vereist dat de beslissing gesteund is op voldoende draagkrachtige 

motieven ( P.M. Le controle par Ie Conseil d' Etat de la motivation des actes réglemenatires", noot onder 

R.v.St 1 februari 1989, nr 31.882, J.L.M.B, 1989,55-560) 

 

De motivering moet adequaat en in evenredigheid met het belang van de beslissing zijn. Zie ter zake 

ook J. Vande Lanotte en E. Creeche, De motiveringsplicht van bestuurshandelingen, Brugge Die keure 

1992,11-12) 

Het is duidelijk dat er twee duidelijk onderscheiden beslissingen zijn, enerzijds de weigering om 

verzoekster een verblijf toe te kennen, anderzijds het bevel om het grondgebied te verlaten niet 

voldoende is gemotiveerd 

 

Er mag van de verwerende partij uiteraard verwacht worden dat er niet op vage en algemene wijze 

geantwoord wordt, doch zeer duidelijk een argumentatie dient weer te geven, temeer deze uitermate 

verstrekkende gevolgen heeft voor verzoeker die verblijf geweigerd wordt Er is ter zake een schending 

van de motiveringsplicht. 

 

Dat er duidelijk sprake is van een manifeste schending van de motiveringsplicht, art 3 en 5 EVRM, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de beginselen van goed bestuur. 

 

In casu blijkt uit de motivering dat geen werkelijk onderzoek is gebeurd ( en dus ook niet gemotiveerd is 

ter zake) en er dus een schending van art 3 van het EVRM aan de orde is 
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Door het Europees Hof van de rechten van de mens werd herhaaldelijk geoordeeld dat verdragsstaten 

en de betrokken nationale rechters indringend ("independent and rigorous) moeten toetsen of er sprake 

is van een risico van behandeling in strijd met art 3 EVRM 

 

In casu dient gewezen op de " juridische onmogelijkheid" voor verzoekende partij om het land te 

verlaten 

 

NL verzoeker verliest zijn verblijfsrecht, doch mag niet worden teruggeleid" 

 

In casu blijkt geen ENKELE MOTIVATIE, noch evaluatie van dit gegeven. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht uit artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en bij uitbreiding uit artikel 62 van de vreemdelingenwet heeft 

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

beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te 

stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en 

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

wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

 

De motivering van de bestreden beslissing is geenszins draagkrachtig. De materiële motiveringsplicht 

vereist dat de beslissing gesteund is op voldoende draagkrachtige motieven (P.M. Le controle par le 

Conseil d' Etat de la motivation des actes réglementaires", noot onder R.v.St 1 februari 1989, nr 31.882, 

J.L.M.B, 1989,55-560) 

  

De motivering moet adequaat en in evenredigheid met het belang van de beslissing zijn. Zie ter zake 

ook J. Vande Lanotte en E. Creeche, De motiveringsplicht van bestuurshandelingen, Brugge Die Keure 

1992,11-12) 

 

Het is duidelijk dat de beslissing niet voldoende is gemotiveerd 

 

Er mag van de verwerende partij uiteraard verwacht worden dat er niet op vage en algemene wijze 

geantwoord wordt, doch zeer duidelijk een argumentatie dient weer te geven, temeer deze uitermate 

verstrekkende gevolgen heeft voor verzoeker Er is ter zake een schending van de motiveringsplicht. 

 

Dat er duidelijk sprake is van een manifeste schending van de motiveringsplicht, art 3 en 5 EVRM, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de beginselen van goed bestuur. 

 

In casu blijkt uit de motivering dat geen werkelijk onderzoek is gebeurd ( en dus ook niet gemotiveerd is 

ter zake) en er dus een schending van art 3 van het EVRM aan de orde is 

 

Door het Europees Hof van de rechten van de mens werd herhaaldelijk geoordeeld dat verdragsstaten 

en de betrokken nationale rechters indringend ( "independent and rigorous) moeten toetsen of er sprake 

is van een risico van behandeling in strijd met art 3 EVRM 

 

In casu dient gewezen op de " onmogelijkheid" voor verzoeker om terug te keren, gezien dit zijn 

"doodsvonnis" betekend 

Dat blijkt dat DVZ niet over alle noodzakelijke gegevens beschikt, zijn ter zake geen "onderzoek" heeft 

gedaan. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is” 

 

3.2. In een tweede middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van artikel 8 van het 

EVRM. 

 

De verzoekende partij zet haar tweede middel uiteen als volgt: 

 

"Verzoeker is ten zeerste gegriefd door de beslissing aangezien deze beslissing aangeeft dat verzoeker 

elk recht op verblijf wordt ontzegt, en hij bijgevolg het land zal moet verlaten daar waar hij het recht heeft 

om ten gronde zijn dossier te laten herevalueren  
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Verzoeker heeft er dan ook alle belang bij om de bestreden beslissing aan te vechten De huidige 

procedure kan bovendien een nuttig gevolg voor verzoeker opleveren. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001,116-117). Volgens vaststaande 

rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, actueel en geoorloofd zijn 

(RvS 4 augustus 2005, nr. 148 037). 

 

Opdat de verzoekende partij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij gegriefd is 

door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissing moet aan de verzoekende partij bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect 

sorteren. 

 

Verzoeker dient echter op te merken dat geen bevel mag worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn 

met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het Europees Verdrag tot bescherming van 

de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 

206.948). Het feit dat de verwerende partij in welbepaalde gevallen slechts over een gebonden 

bevoegdheid beschikt met betrekking tot het uitvaardigen van een bevel om het grondgebied te verlaten, 

neemt niet weg dat ook in deze gevallen een bevel om het grondgebied te verlaten een schending kan 

uitmaken van een bepaling van het EVRM. Het EVRM primeert op de vreemdelingenwet en de Raad 

dient dan de gegrondheid te onderzoeken van de middelen die gestoeld worden op een schending van 

een bepaling van het EVRM. Artikel 13 van het EVRM vereist immers een intern beroep waardoor de 

inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan worden verkregen, ook al 

beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betreft de manier waarop ze dé 

verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 2000, Jabari/ 

Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291 ). Er anders over oordelen 

zou het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel uithollen (cf. RvS 13 december 2011, nr. 216.837). 

 

De Raad zal vaststellen dat verzoeker in haar verzoekschrift een schending aanvoert van artikel 3 en 8 

van het EVRM. Een behandeling van het middel in zoverre deze op voornoemde grief is gesteund, 

dringt zich dan ook op. 

 

Verzoekster kan dan ook een nuttig gevolg putten uit de schorsing en vernietiging van de berstreden 

beslissing aangezien door de vernietiging, verzoekster niet - onmiddellijk -zal verplicht worden terug te 

keren naar haar land van oorsprong om aldaar geconfronteerd te worden met schendingen van haar 

rechten zoals bepaald onder artikel 3 van het EVRM. Verzoekster heeft dan ook een geoorloofd nut en 

voordeel om dit beroep aanhangig te maken. (... 

 

Meer specifiek m.b.t. de rechten van het kind 

 

nl. schending van de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie miskent die zijn ingeschreven in de 

artikelen 

 

* Artikel 22 van de Grondwet bepaalt: 

 

" leder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en 

onder de voorwaarden door de wet bepaald. 

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht. 

 

Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bepaalt: 

 

1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn prive-leven, 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 land's veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de 
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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. " 

 

Wanneer bepalingen van het internationaal recht die in België directe werking hebben aan " eenieder" 

rechten toekennen, maar erbij preciseren dat het op sommige voorwaarden toegestaan is ervan af te 

wijken, dient nagegaan of de wetgever de grenzen waarbinnen die afwijkingen zijn toegestaan niet heeft 

overschreden. 

 

Door de administratieve overheid in de mogelijkheid te stellen alhier nog langer te verblijven zonder 

grondig onderzoek maakt de betwiste beslissing een inmenging uit in het privé - en gezinsleven die 

slechts toelaatbaar is wanneer zij voldoet aan de voormelde vereisten van artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens. In casu is dit niet zo 

 

De administratieve overheid heeft zich dus op ontoelaatbare wijze in het privéleven en het gezinsleven 

van de verzoekende partij en resp. echtgenoot en kinderen gemengd waar zij haar beslissing neemt 

buiten elke redelijke termijn. 

 

In casu heeft de bij het toepassen van artikel 32 quater van de wet van 15 december 1980, haar 

bevoegdheden te buiten gegaan door op onevenredige wijze inbreuk te maken op de eerbiediging van 

het privé - leven en het gezinsleven. 

 

Dat een controlemaatregel enkel wordt toegestaan in de periode vóór de beslissing tot toelating, en 

binnen hoger gepreciseerde perken wordt uitgeoefend, 

 

Bij gebreke daaraan ze een buitensporige inmenging in het privéleven en het gezinsleven van verzoeker 

Vormen 

 

DAARENBOVEN: 

 

In elke verblijfsbeslissing die mogelijk het recht op gezinsleven (artikel 8 EVRM) schendt, moet de staat 

het hoger belang van het kind in overweging nemen. Dat volgt uit het arrest Jeunesse tegen Nederland 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit arrest lijkt verder te gaan dan de 

Belgische rechtspraktijk. 

 

Alle landen die partij zijn bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moeten nagaan of een 

beslissing over verblijfsrecht het recht op een gezinsleven (artikel 8 EVRM) al dan niet schendt. Zij 

moeten een belangenafweging ('fair balance'-toets) maken: dat is een afweging tussen het belang van 

de staat om immigratie te controleren, en het belang van de vreemdeling om een gezinsleven te hebben 

op het grondgebied van de staat. In die afweging moet de overheid voldoende gewicht toekennen aan 

het hoger belang van het kind. 

 

Er is een positieve verplichting voor een staat om een toelating tot verblijf te geven om het recht op 

gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen. Of er al dan niet zo'n positieve verplichting bestaat, hangt 

enerzijds af van de bijzondere omstandigheden van de betrokken vreemdeling, en anderzijds van het 

algemeen belang van de staat. Dit is de 'fair balance'-toets. Bij de belangenafweging moet de staat 

onder meer rekening houden met de volgende elementen: 

• de mate waarin het gezinsleven daadwerkelijk wordt verbroken bij uitwijzing naar het land van 

bestemming, 

• de omvang van de banden in de staat, 

• de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven elders normaal 

en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. 

• de vraag of de vreemdeling wist, op het moment dat hij het gezinsleven creëerde, dat het voortbestaan 

van dit gezinsleven van bij het begin onzeker was omwille van zijn precair verblijf. Als dit het geval is, 

volgt uit vaste rechtspraak van het EHRM dat de uitwijzing van een derdelands familielid slechts in 

uitzonderlijke omstandigheden een schending kan uitmaken van artikel 8 EVRM. 

 

Tot slot moet het hoger belang van het kind in overweging genomen worden, wanneer kinderen 

betrokken zijn bij de verblijfsaanvraag. Het Hof herhaalt zijn rechtspraak dat er een brede consensus 

bestaat, ook in het internationale recht, dat in alle beslissingen waarbij kinderen betrokken zijn, hun 

belangen van het hoogste belang zijn. 
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Uit de beslissing zelf blijkt geenszins dat er rekening werd gehouden met de belangen der kinderen.” 

 

3.3. In een derde middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van het 

voorzichtigheidsbeginsel, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van 

artikel 3 van het EVRM. Zij meent dat er eveneens sprake is van machtsoverschrijding. 

 

Het derde middel wordt in het verzoekschrift uiteengezet als volgt: 

 

“Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het 

familie- en gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de 

inmenging van het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is 

door een of meerdere van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en 

voor zover ze noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. 

  

Vanuit dit laatste standpunt is het de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had 

om een mist evenwicht te bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 

 

DIT DOET ZIJ IN CASU NIET 

 

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

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

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

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

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

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

hebben. 

 

Verzoekende partij voert een schending van artikel 8 van het EVRM aan. 

 

In de bestreden beslissing werd NERGENS enige afweging gemaakt 

 

De gemachtigde diende te nemen van deze gegevens en diende er volgens de verzoeker rekening mee 

te houden bij het nemen van de thans bestreden beslissing. 

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM op zich geen formele motiveringsplicht inhoudt, dient ten minste uit de 

stukken van het administratief dossier te blijken dat aan de bestreden beslissing een "fair balance"-toets 

in het kader van artikel 8 van het EVRM ten grondslag ligt. 

 

De Raad zal met verzoekster vaststellen dat de beslissing, in casu geenszins kan worden beschouwd 

als een afdoende onderzoek in het licht van de positieve verplichting zoals voorzien in artikel 8 van het 

EVRM van verzoeksters belangen ten opzichte van de belangen van de staat. 

 

Er dient in de gegeven omstandigheden dan ook op te worden gewezen dat het minstens aan de 

verweerder toekwam om bij het treffen van de thans bestreden beslissing houdende intrekking van het 

recht op verblijf 

 

te onderzoeken of bij deze maatregel een risico op een schending van artikel 8 van het EVRM kon 

teweeg brengen. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM dient dan ook te worden aangenomen. Het middel is in de 

aangegeven mate gegrond. 

Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de thans bestreden beslissing.” 

 

3.4. In een vierde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3 van het EVRM.  

 

Het vierde middel licht de verzoekende partij toe als volgt: 

 

“Dat overeenkomstig artikel art. 3 E.V.R.M. concreet dient onderzocht of de afwijzing van het verzoek tot 

asiel of de subsidiaire bescherming niet disproportioneel is. 
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Verzoeker toont aan dat hij persoonlijk, in geval van een afwijzing van zijn verzoek in een situatie 

terechtkomt waarbij hij juridisch geen recht op verblijf heeft, doch ook niet mag worden teruggeleid. 

MAW in een soort niemandsland terechtkomt. 

 

Verzoeker heeft op die wijze geen recht op verblijf, geen mogelijkheid om zich op een legale wijze een 

inkomen te verwerven!!! Anderzijds kan hij niet verwijderd worden. Wat is het doel van dergelijke 

maatregel? 

 

Immers - zoals in de beslissing is erkent loopt hij bij verwijdering, een reëel risico loopt om een 

behandeling te ondergaan die artikel 3 EVRM verbiedt. Dat hij aldus zal worden blootgesteld aan een 

onmenselijke en vernederende behandeling, in strijd met art. 3 EVRM. 

  

Nergens is enig onderzoek ter zake gevoerd, of kan uit de beslissing enige element worden gedistilleerd 

waaruit blijkt dat men met dit element rekening heeft gehouden of is "afgewogen" 

Dit middel is gegrond.” 

 

3.5. In een vijfde middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 en van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het vijfde middel wordt door de verzoekende partij als volgt toegelicht: 

 

“De bestreden beslissing wordt genomen op eigen initiatief van de gemachtigde en vereist daarom de 

nodige zorgvuldigheid vooraleer een beslissing wordt genomen 

 

Verzoeker wenst er op te wijzen dat het zorgvuldigheidsbeginsel bij feitenvinding inhoudt dat het bestuur 

slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een 

beslissing mag nemen. 

 

In casu dient te worden vastgesteld dat de verweerder een beslissing heeft genomen op eigen initiatief, 

die een ernstig nadeel voor verzoeker inhoudt, met name een afwijzing van het recht op asiel, minstens 

de subsidiaire bescherming zonder dat zijzelf "onderzoek" ter zake heeft gevoerd naar identiteit, situatie 

ter plaatse, edm.... 

 

Meer nog : gelet op de problematiek inzake non-refoulement, en de gegevens van het dossier, was het 

van primordiaal belang verzoeker te horen, hetgeen niet is gebeurd. 

 

Dat dit een inbreuk vormt op de hoorplicht 

 

Er mag van de gemachtigde verwacht worden dat hij zijn onderzoek plicht als onderdeel van de 

zorgvuldigheidsplicht met de nodige ernst ter harte neemt. Indien hij hiervoor onvoldoende informatie 

heeft om tot een beslissing te komen, dient hij bijkomend onderzoek te verrichten. 

 

Dit is niet gebeurd. Minstens blijkt niet uit de bestreden beslissing dat verweerder verzoeker heeft 

geïnformeerd aangaande de op til zijnde beslissing teneinde hem de kans te geven de nodige bewijzen 

voor te leggen Verweerder is zijn onderzoek plicht in het kader van de zorgvuldigheidsplicht dan ook 

onvoldoende nagekomen. 

 

Verzoeker stelt dat verweerder hem niet kan verwijten dat hij de bepaalde stukken niet heeft 

overgemaakt daar hij onmogelijk kon weten dat verweerder, zou beslissen zonder hem te horen omtrent 

het "ontbreken" of" ongeloofwaardig karakter van bepaalde documenten, minstens hem uitdrukkelijk uit 

te nodigen om hem stukken over te maken 

 

De bestreden beslissing wordt genomen op eigen initiatief van de gemachtigde en vereist daarom de 

nodige zorgvuldigheid vooraleer een beslissing wordt genomen 

 

Verzoeker wenst er op te wijzen dat het zorgvuldigheidsbeginsel bij feitenvinding inhoudt dat het bestuur 

slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een 

beslissing mag nemen. 
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In casu dient te worden vastgesteld dat de verweerder een beslissing heeft genomen op eigen initiatief, 

die een ernstig nadeel voor verzoeker inhoudt, met name een afwijzing van het recht op verblijf 

 

Er mag van de gemachtigde verwacht worden dat hij zijn onderzoek plicht als onderdeel van de 

zorgvuldigheidsplicht met de nodige ernst ter harte neemt. Indien hij hiervoor onvoldoende informatie 

heeft om tot een beslissing te komen, dient hij bijkomend onderzoek te verrichten. 

  

Dit is niet gebeurd. 

 

Minstens blijkt niet uit de bestreden beslissing dat verzoeker werd geïnformeerd aangaande de op til 

zijnde beslissing teneinde hem de kans te geven de nodige bewijzen voor te leggen Verweerder is zijn 

onderzoek plicht in het kader van de zorgvuldigheidsplicht dan ook onvoldoende nagekomen. 

 

Het middels is gegrond.” 

 

3.6. Daarnaast betoogt de verzoekende partij nog wat volgt: 

 

“De zeer uitvoerige motieven van de initieel bestreden administratieve beslissing voldeden niet om deze 

beslissing met draagkrachtige en wettige motieven te ondersteunen. 

 

De raad voor vreemdelingenbetwistingen, die ten onrechte een niet - richtlijnconforme interpretatie heeft 

gegeven aan artikel 48/3 en 48/4 van de vreemdelingen wet, vermocht dan ook niet naar recht te 

oordelen dat de motieven van de bestreden beslissing 'wettelijke grondslag' hadden, quod certe non. 

 

Het bestreden arrest miskent artikel 1 A (2) van het vluchtelingenverdrag , art 4 lid 1 en 2 van de richtlijn 

2004/83 EG van de Raad van 29 april 2004, en 48/48/3 van de wet dd. 15.12.1980 betreffende de 

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

 

De middelen zijn gegrond 

 

Er mag van de verwerende partij uiteraard verwacht worden dat er niet op vage en algemene wijze 

geantwoord wordt, doch zeer duidelijk een argumentatie dient weer te geven, temeer deze uitermate 

verstrekkende gevolgen heeft voor verzoeker die de subsidiaire bescherming wordt afgenomen Er is ter 

zake duidelijk een schending van de motiveringsplicht. 

 

Dat er duidelijk sprake is van een manifeste schending van de motiveringsplicht, art 3 en 5 EVRM, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de beginselen van goed bestuur. 

 

In casu blijkt uit de motivering dat geen werkelijk onderzoek is gebeurd 

( en dus ook niet gemotiveerd is ter zake) en er dus een schending van art 3 van het EVRM aan de orde 

is 

 

Door het Europees Hof van de rechten van de mens werd herhaaldelijk geoordeeld dat verdragsstaten 

en de betrokken nationale rechters indringend ( "independent and rigorousé) moeten toetsen of er 

sprake is van een risico van behandeling in strijd met art 3 EVRM 

 

Gelet op het geheel van deze elementen diende het recht op asiel te worden toegestaan aan verzoeker. 

 

Er is duidelijk sprake van een manifeste schending van de motiveringsplicht, art 3 en 5 EVRM, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de beginselen van goed bestuur. 

 

Dat het te berde brengen van de zgn " appreciaties" en " info" die niet gestaafd wordt, een totaal 

oncontroleerbaar gegeven is en niet als dusdanig kan worden aangewend tot het aantonen van wat dan 

ook. 

 

Dat de middelen bijgevolg ernstig zijn.” 

 

3.7. Gezien hun onderlinge verwevenheid worden de middelen gezamenlijk behandeld. 

 

3.8. De Raad wijst er op dat luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de 

Vreemdelingenwet het verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en 
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middelen” moet bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de 

zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden 

rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt 

geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138 590; RvS 4 mei 2004, nr. 130 972; RvS 1 oktober 2006, 

nr. 135 618).  

 

Waar de verzoekende partij de schending aanvoert van de beginselen van goed bestuur, dient te 

worden opgemerkt dat het bestuursrecht geen uniek en enig “beginsel van goed bestuur” kent maar 

diverse beginselen van behoorlijk bestuur. De verzoekende partij laat na te verduidelijken welk beginsel 

van behoorlijk bestuur zij precies, naast de hierna besproken materiële motiveringsplicht en 

zorgvuldigheidsplicht en de hoorplicht in het kader van de zorgvuldigheidsplicht, geschonden acht en uit 

haar betoog kan dit evenmin afgeleid worden.  

 

In zoverre de verzoekende partij zou wensen te wijzen op de beginselen van gelijkheid en niet-

discriminatie, wijst de Raad naar wat hieromtrent wordt gesteld in punt 3.12. 

 

In de mate dat de verzoekende partij zich beroept op een schending van “het beginsel van goed 

bestuur”, is het middel bijgevolg niet ontvankelijk. 

 

In zoverre de verzoekende partij de schending wenst aan te voeren van de artikelen 1 A (2) van het 

Vluchtelingenverdrag, van artikel 4, lid 1 en 2 van de richtlijn 2004/83/EG en van de artikelen 48/3 en 

48/4 van de Vreemdelingenwet, merkt de Raad op dat een uiteenzetting van de wijze waarop de 

bestreden beslissing deze bepalingen zou schenden volledig ontbreekt. Een schending van 

voornoemde bepaling wordt niet aangetoond. 

 

In zoverre de verzoekende partij zich wenst te beroepen op een schending van artikel 5 van het EVRM, 

merkt de Raad eveneens op dat een uiteenzetting van de wijze waarop de bestreden beslissing deze 

verdragsbepaling zou schenden volledig ontbreekt. Een schending van voornoemde bepaling wordt niet 

aangetoond. Bovendien heeft artikel 5 van het EVRM betrekking op het recht op vrijheid en veiligheid en 

meer bepaald op de rechtmatigheid van een detentie of arrestatie. De bestreden beslissing tot 

beëindiging van verblijf, houdt geen vrijheidsberoving in. Bovendien is de Raad onbevoegd om zich uit 

te spreken over de rechtmatigheid van een vrijheidsberoving, indien dit toch aan de orde zou zijn, 

gezien het bepaalde in artikel 71 van de Vreemdelingenwet.  

 

3.9. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij van mening is dat er duidelijk twee onderscheiden 

beslissingen zijn, enerzijds een weigering om haar een verblijf toe te kennen en anderzijds een bevel 

om het grondgebied te verlaten. Deze stelling mist feitelijke grondslag. De bestreden beslissing betreft 

een beslissing tot beëindiging van verblijf en geen beslissing tot weigering van verblijf en bovendien 

bevat de bestreden beslissing geen bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Uit de bespreking van de middelen blijkt voorts dat de verzoekende partij kritiek uit tegen de beslissing 

tot intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus. Voormelde beslissing vormt niet de in casu 

bestreden beslissing. De bestreden beslissing betreft enkel de beslissing tot beëindiging van het verblijf. 

De verzoekende partij kan dan ook niet dienstig betogen dat gelet op het geheel van de elementen, haar 

het ‘recht op asiel’ diende te worden toegestaan.  

 

In zoverre het betoog van de verzoekende partij aldus gericht is tegen een beslissing houdende een 

bevel om het grondgebied te verlaten of tegen de beslissing houdende de intrekking van de subsidiaire 

beschermingsstatus, is dit niet ontvankelijk daar dit niet gericht is tegen de bestreden beslissing. 

 

3.10. De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in 

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

wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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). 

 

Er is de Raad geen voorzichtigheidsbeginsel bekend. De verzoekende partij legt ook niet concreet uit 

wat het inhoudt. In zoverre zij doelt op het zorgvuldigheidsbeginsel wijst de Raad erop dat voormeld 

beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve in dat de 
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administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

Bij het beoordelen van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op 

als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of 

de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het 

dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

Het betoog van de verzoekende partij handelt voornamelijk over de toetsing die volgens haar dient te 

geschieden in het licht van de artikelen 3 en 8 van het EVRM.  

 

De door de verzoekende partij aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en de 

zorgvuldigheidsplicht dient in casu te worden onderzocht in het licht van voormelde verdragsbepalingen.  

 

3.11. Artikel 3 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen” 

 

De verzoekende partij meent dat uit de motivering blijkt dat er geen daadwerkelijk onderzoek is gebeurd 

en hierover niet werd gemotiveerd en dat er een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde is, 

dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) heeft geoordeeld dat 

verdragstaten moeten toetsen of er sprake is van een risico van behandeling in strijd met artikel 3 van 

het EVRM. Zij wijst op haar juridische onmogelijkheid om het land te verlaten, daar zij haar verblijfsrecht 

verliest doch niet mag worden teruggeleid, dat er geen enkele motivering, noch evaluatie is van dit 

gegeven. Zij betoogt dat in casu dient gewezen te worden op de onmogelijkheid om terug te keren 

gezien dit een doodsvonnis betekent. Zij meent dan ook dat de verwerende partij niet over alle 

noodzakelijke gegevens beschikt, zij ter zake geen onderzoek heeft gedaan. Zij vervolgt, in haar vierde 

middel, dat overeenkomstig artikel 3 van het EVRM concreet dient onderzocht te worden of de afwijzing 

van het verzoek tot asiel of subsidiaire bescherming niet disproportioneel is, dat zij aantoont dat zij 

persoonlijk, in geval van afwijzing, in een situatie terechtkomt waarbij zij juridisch geen recht op verblijf 

heeft, doch ook niet mag teruggeleid worden, met andere woorden in een soort niemandsland 

terechtkomt. Zij betoogt dat zij op die wijze geen recht op verblijf heeft, geen mogelijkheid om op legale 

wijze een inkomen te verwerven, dat zij anderzijds niet kan verwijderd worden en vraagt zich af wat het 

doel is van een dergelijke maatregel, dat immers, zoals de bestreden beslissing erkent, zij bij 

verwijdering een reëel risico loopt om een behandeling te ondergaan die artikel 3 van het EVRM 

verbiedt, dat zij aldus zal worden blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende behandeling in 

strijd met artikel 3 van het EVRM, dat nergens enig onderzoek ter zake is gevoerd en uit de beslissing 

geen enkel element kan worden gedistilleerd waaruit blijkt dat men met dit element rekening heeft 

gehouden of afgewogen.  

 

Vooreerst wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt gemotiveerd wat volgt: 

 

“Op 11.07.2016 nam het CGVS de beslissing tot intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus op 

basis van artikel 55/5/1, §2, 1° daar u een gevaar vormt voor de samenleving in de zin van artikel 55/4, 

§2. Het CGVS vestigde de aandacht op het feit dat u noch direct, noch indirect mag worden teruggeleid 

naar Irak. Deze beslissing werd u ter kennis gebracht op 12.07.2016.” 

 

En: 

 

“Het CGVS oordeelde dat u direct, noch indirect mag worden teruggeleid naar Irak en een 

verwijderingsmaatregel bijgevolg niet verenigbaar is met de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15 

december 1980. Er wordt voor de volledigheid opgemerkt dat onderhavige beslissing enkel een einde 

aan uw verblijfsrecht maakt en geen bevel om het grondgebied te verlaten impliceert.” 

 

Met haar betoog gaat de verzoekende partij er aan voorbij dat de bestreden beslissing geen afwijzing 

van het verzoek tot asiel of subsidiaire bescherming betreft. 

 

De verzoekende partij gaat er met haar betoog voorts aan voorbij dat de bestreden beslissing niet 

gepaard gaat met een bevel om het grondgebied te verlaten, waardoor zij noch direct noch indirect 

wordt teruggeleid naar haar land van herkomst, waardoor er geen schending van artikel 3 EVRM diende 
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en dient te worden onderzocht. De verzoekende partij kan dan ook niet dienstig betogen dat uit de 

motivering niet blijkt dat een daadwerkelijk onderzoek is gebeurd en hierover niet werd gemotiveerd. 

Evenmin kan zij in casu dienstig verwijzen naar de onmogelijkheid om terug te keren naar haar land van 

herkomst, gezien dit een doodsvonnis betekent, daar de bestreden beslissing niet gepaard gaat met een 

bevel om het grondgebied te verlaten, waardoor zij noch direct noch indirect wordt teruggeleid naar haar 

land van herkomst.  

 

De bestreden beslissing is genomen conform artikel 22, §1, 3° van de Vreemdelingenwet om ernstige 

redenen van openbare orde of nationale veiligheid. De verzoekende partij werd in het verleden, sinds 

haar de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend, meermaals veroordeeld voor diverse criminele 

feiten waarbij haar telkens een gevangenisstraf werd opgelegd. Uit haar persoonlijk handelen blijkt een 

volgehouden, gevaarlijke criminele ingesteldheid waardoor het niet uit te sluiten valt dat zij dergelijk 

gedrag in de toekomst niet zal herhalen, reden waarom van haar, conform artikel 55/5/1, §2, 1° van de 

Vreemdelingenwet, de subsidiaire beschermingsstatus werd ingetrokken, hetgeen door de verzoekende 

partij niet wordt betwist. In de bestreden beslissing wordt niet alleen verwezen naar de intrekking van de 

subsidiaire beschermingsstatus maar ook naar de herhaalde criminele feiten die aanleiding hebben 

gegeven tot die intrekking. 

 

Waar de verzoekende partij wijst op de juridische onmogelijkheid om het land te verlaten daar zij niet 

mag worden teruggeleid, dat zij bij verwijdering een reëel risico loopt om een behandeling te ondergaan 

die artikel 3 van het EVRM verbiedt, dat zij aldus zal worden blootgesteld aan een onmenselijke of 

vernederende behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM, wijst de Raad er opnieuw op dat de 

bestreden beslissing enkel een beslissing tot beëindiging van het verblijf betreft en niet gepaard gaat 

met een bevel om het grondgebied te verlaten. De verzoekende partij toont niet aan op grond van welke 

bepaling de verwerende partij bij het nemen van een beslissing tot beëindiging van verblijf ertoe 

gehouden was dit element te evalueren en hieromtrent te motiveren. 

 

De verzoekende partij meent dat de verwerende partij niet over alle noodzakelijke gegevens beschikt en 

dat zij ter zake geen onderzoek heeft gedaan, doch toont zij geenszins aan over welke gegevens de 

verwerende partij niet beschikt of met welke gegevens zij ten onrechte geen rekening heeft gehouden. 

Betreffende het feit dat de verzoekende partij niet mag teruggeleid worden naar haar land van herkomst 

wordt wel degelijk gemotiveerd in de bestreden beslissing, waarbij dit element wordt erkend doch 

waarbij er op gewezen wordt dat de bestreden beslissing enkel een einde aan het verblijfsrecht maakt 

en geen bevel om het grondgebied te verlaten impliceert. 

 

De Raad wijst er op dat de verzoekende partij door middel van de bestreden beslissing niet verplicht 

wordt terug te keren naar Irak.  

 

Waar de verzoekende partij betoogt dat zij in een situatie terechtkomt waarbij zij juridisch geen recht op 

verblijf heeft, doch ook niet mag teruggeleid worden, met andere woorden in een soort niemandsland 

terechtkomt en dat zij geen recht op verblijf heeft, geen mogelijkheid om op legale wijze een inkomen te 

verwerven maar zij anderzijds niet kan verwijderd worden en zich daarbij afvraagt wat het doel is van 

een dergelijke maatregel, merkt de Raad op dat uit de bestreden beslissing enkel blijkt dat de 

verzoekende partij niet mag worden teruggeleid naar Irak. De verzoekende partij toont niet aan dat zij 

enkel in Irak legaal zou kunnen verblijven.  

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM of van de zorgvuldigheidsplicht en de materiële 

motiveringsplicht in het licht van artikel 3 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

3.12. Betreffende artikel 8 van het EVRM, betoogt de verzoekende partij dat zij gegriefd is door de 

bestreden beslissing daar zij ingevolge het beëindigen van verblijf het land zal moeten verlaten. 

Vervolgens voert de verzoekende partij een betoog betreffende het belang dat zij heeft bij onderhavig 

beroep, doch wijst de Raad erop dat haar het belang bij onderhavig beroep niet wordt ontzegd. Het 

betoog heeft bovendien betrekking op het belang om een bevel om het grondgebied te verlaten aan te 

vechten, doch de Raad herhaalt dat de bestreden beslissing enkel een beslissing houdende een 

beëindiging van verblijf betreft.  

 

Met betrekking tot de rechten van het kind stelt de verzoekende partij vooreerst dat de beginselen van 

gelijkheid en niet-discriminatie die ingeschreven zijn in de artikelen 22 van de Grondwet en artikel 8 van 

het EVRM worden miskend, doch moet vastgesteld worden dat de verzoekende partij geen nadere 
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toelichting geeft van de wijze waarop de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie zijn miskend 

door de bestreden beslissing, zodat dergelijke kritiek niet op ontvankelijke wijze wordt aangevoerd. 

 

De verzoekende partij meent dat de bestreden beslissing een inmenging uitmaakt in haar privé- en 

gezinsleven wat slechts toelaatbaar is wanneer voldaan is aan de vereisten van artikel 8 van het EVRM, 

dat dit in casu niet zo is. Zij stelt dat de verwerende partij zich op ontoelaatbare wijze gemengd heeft in 

haar privéleven en het gezinsleven met haar echtgenoot en kinderen waar zij een beslissing neemt 

buiten elke redelijke termijn. Zij meent dat in casu bij het toepassen van artikel 32quater van de 

Vreemdelingenwet, de verwerende partij haar bevoegdheden te buiten is gegaan door op onevenredige 

wijze inbreuk te maken op de eerbiediging van het privé- en gezinsleven. Zij betoogt verder dat een 

controlemaatregel enkel kan worden toegestaan in de periode voor de beslissing tot toelating en binnen 

de hoger gepreciseerde perken wordt uitgeoefend, dat bij gebreke daaraan er sprake is van een 

buitensporige inmenging in het privé- en gezinsleven. Daarenboven moet volgens de verzoekende partij 

elke beslissing die mogelijk het recht op gezinsleven schendt, het hoger belang van het kind in 

overweging nemen, waarbij zij verwijst naar het arrest Jeunesse van het EHRM. Zij meent dat dit arrest 

verder gaat dan de Belgische rechtspraktijk. Zij stelt dat alle landen die partij zijn bij het EVRM moeten 

nagaan of een beslissing over het verblijfsrecht het recht op een gezinsleven al dan niet schendt, dat 

een belangenafweging moet worden gemaakt, dat dit een afweging is tussen het belang van de staat 

om immigratie te controleren, en het belang van de vreemdeling om een gezinsleven te hebben op het 

grondgebied van de staat. De verzoekende partij betoogt dat bij de belangenafweging de staat onder 

meer rekening moet houden met de mate waarin het gezinsleven daadwerkelijk wordt verbroken bij 

uitwijzing, de omvang van de banden in de staat, de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die 

verhinderen dat het gezinsleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet en de 

vraag of de vreemdeling wist, op het moment dat hij het gezinsleven creëerde, dat het voortbestaan van 

dit gezinsleven van bij het begin onzeker was omwille van precair verblijf, dat als dit het geval is, uit de 

rechtspraak van het EHRM volgt dat de uitwijzing van een derdelands familielid slechts in uitzonderlijke 

omstandigheden een schending uitmaakt van artikel 8 van het EVRM. Tot slot moet volgens de 

verzoekende partij het hoger belang van het kind in overweging worden genomen. Zij stelt dat het Hof 

zijn rechtspraak herhaalt dat er een brede consensus bestaat, ook in het internationaal recht, dat in alle 

beslissingen waarbij kinderen betrokken zijn, hun belangen van het hoogste belang zijn. De 

verzoekende partij meent dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat rekening werd gehouden met de 

belangen van de kinderen. Zij vervolgt dat het de taak is 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, dat zij dit in casu niet doet. Zij meent dat het de taak is van de administratieve overheid om, 

vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van 

de omstandigheden waarvan hij kennis had of zou moeten hebben, dat in de bestreden beslissing 

nergens een dergelijke afweging wordt gemaakt. De verzoekende partij betoogt dat de gemachtigde bij 

het nemen van de beslissing rekening dient te houden met deze gegevens. Zij meent dat hoewel artikel 

8 van het EVRM geen formele motiveringsplicht inhoudt, er minstens uit de stukken van het 

administratief dossier dient te blijken dat een ‘fair balance’ toets aan de bestreden beslissing ten 

grondslag ligt. Zij meent dat zal moeten worden vastgesteld dat de bestreden beslissing geenszins kan 

beschouwd worden als een afdoende onderzoek in het licht van de positieve verplichting zoals voorzien 

in artikel 8 van het EVRM van haar belangen ten opzichte van de belangen van de staat. Zij stelt dat het 

in de gegeven omstandigheden minstens aan de verwerende partij toekwam om bij het treffen van de 

bestreden beslissing te onderzoeken of deze maatregel een risico vormt op een schending van artikel 8 

van het EVRM. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

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

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

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

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 
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taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

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

hebben.  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de belangenafweging in het kader van het door artikel 8 

van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet 

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

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

openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken.  

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken.  

 

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

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren maar gaat hij na of het bestuur niet op kennelijk onredelijke wijze of in strijd met de 

voorhanden zijnde feitelijke gegeven van de zaak tot de bestreden beslissing is gekomen (RvS 26 

januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900).  

 

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

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

het EVRM. Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden 

beslissing.  

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde nauwe persoonlijke 

banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije 

(GK), § 93). Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM 

benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er 

een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 

augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven is 

ook een feitenkwestie. 

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermingswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing.  

 

Gaat het om een weigering van een voortgezet verblijf dan aanvaardt het EHRM dat er een inmenging is 

en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. Het door 

artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- en 

gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het 

openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere 

van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze 

noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is het 

de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken 

tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 

 

In het kader van een redelijke afweging tussen de specifieke omstandigheden van de betrokken 

individuen en het algemeen belang worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de 

mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk worden verbroken, de omvang van de banden in 

de verdragsluitende staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat 

het gezins- en privéleven elders normaal en effectief worden uitgebouwd of verdergezet.  

 

Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van immigratiecontrole of 

overwegingen inzake openbare orde. De Raad herinnert eraan dat het door artikel 8 van het EVRM 

gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven niet absoluut is. Inzake immigratie heeft 
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het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor 

een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 

komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, 

Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor 

een staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat 

van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te 

staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, 

Mugenzi/Frankrijk, § 43). De verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht, behoudens hun verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de 

toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić 

en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100).  

 

Betreffende het gezins- en privéleven van de verzoekende partij wordt in de bestreden beslissing 

gemotiveerd wat volgt: 

 

“Agressie loopt als een rode draad doorheen uw strafverleden. De politie werd meermaals opgeroepen 

om tussen te komen bij intrafamiliaal geweld ten opzichte van uw ex-partner B.F. (…). Uit het vonnis 

d.d.17.03.2011 blijkt dat u er niet voor terugdeinsde uw ex-partner te slaan in de aanwezigheid van de 

kinderen, u bedreigde uw partner en de dochter die zij uit een vorige relatie had ook met een mes. Deze 

veroordeling maakte echter geen indruk op u, het partnergeweld hield niet op en op 17.09.2014 werd u 

wederom veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Er was een hoogoplopende ruzie tussen u en uw ex-

partner waarbij u haar bedreigde en liet blijken gewapend te zijn door een wapen duidelijk zichtbaar op 

de salontafel te leggen. U bracht haar ook slagen toe terwijl uw dochter aanwezig was in het 

appartement. Wanneer de opgeroepen politie ter plekke kwam en de deur diende in te beuken, verzette 

u zich fel tegen de politie-inspecteurs waarbij u hen ook smaadde en in het gezicht spuwde. Tijdens de 

fouille werd vastgesteld dat u in het bezit was van een knipmes. Bij de huiszoeking vond de politie 2 

alarmpistolen, 54,94 gram cannabis en een precisieweegschaal. (eigen onderlijnen) 

 

(…) 

 

U bent wellicht naar België -al dan niet na een tijdelijke terugkeer naar Irak- verhuisd omwille van het feit 

dat u ongewenst werd verklaard in Nederland als gevolg van de door u aldaar gepleegde strafrechtelijke 

feiten. Niettegenstaande het feit dat u een kans werd geboden om in België alsnog een gezins- en 

privéleven uit te uitbouwen - nadat dit op dat ogenblik niet langer op legale wijze mogelijk was in 

Nederland - trok u geen lering uit uw eerdere veroordelingen en verviel u in België alweer in het 

agressieve gedrag. U wist op dat ogenblik, of diende te weten, dat een verderzetting van de 

geweldplegingen in België tot gevolg kon hebben dat het verderzetten van het uw leven in België in het 

gedrang kon komen. Bovenop de geweldsdelicten, waagde u zich ook aan mensensmokkel. 

 

(…) 

 

Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dan ook dat u een ernstig, reëel en actueel gevaar 

vormt voor de samenleving en dat er ernstige redenen van openbare orde zijn die een beëindiging van 

uw verblijf in België rechtvaardigen en zelfs vereisen. 

 

Op 15.09.2016 werd u gehoord door een migratiebegeleider. U verklaarde dat u A.N.A.H.A. (…) heet; 

dat u geboren bent op 28.04.1973 te Mosul; dat u vrijgezel was; dat u religieus gehuwd geweest bent 

met B.F. (…) (géboren op 24.06.1975, Belgische); dat jullie niet meer samen zijn; dat u twee 

minderjarige kinderen heeft op het grondgebied: A.N.Y. (…) (geboren op 14.12.2008 te Brussel) en A. 

(…) (geboren op 04.08,2010, woonachtig in Antwerpen); dat uw vader (A.N.H.A. (…)) overleden is; dat 

uw moeder (W.S.A. (…)) in Irak woont; dat uw twee zussen (A.N.A. (…) en A.N.Aw (…)) beiden 

woonachtig zijn in Irak; dat u één halfbroer (G.R.S. (…)) heeft die woonachtig is in Zweden en dat hij u 

soms bezoekt in de gevangenis; dat u cafés had in Antwerpen; dat u toen veel vrienden heeft leren 

kennen die u bezoeken in de gevangenis ( G.A.R. (…), K.M.C. (…), K.A. (…), T.H. (…)); dat sommige 

vrienden minder vaak op bezoek komen omdat ze in Zweden wonen (H.S.F. (…), N.I. (…), G.R.S. (…)); 

dat u problemen heeft aan uw maag waarvoor u medicijnen neemt; dat u soms rugpijn heeft en dat u 

dan ook medicatie neemt; dat u sinds 2005 in België verblijft; dat u nog contact heeft met uw moeder en 

uw zussen; dat u veel contact heeft met uw halfbroer uit Zweden; dat u in het asielcentrum van Kapellen 

kapper geweest bent (2005-2007); dat u zelfstandig café uitbater geweest bent (2007-2010); dat u 

werkbereid bent maar dat u geen aanwervingsbelofte heeft; dat u ingeschreven bent bij de VDAB; dat u 

een opleiding volgt voor elektricien en boekhouder; dat u al vloeiend Nederlands spreekt maar dat u nog 
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cursussen Nederlands volgt; dat u ook ingeschreven bent voor de Franse les; dat de lessen 

georganiseerd worden in de gevangenis; dat u niet terug wenst te gaan naar Irak daar uw huis en uw 

zaak in Mosul is en dat deze in handen van IS is. U legde tevens uw CV voor. 

 

Op 20.09.2016 werd u een brief betekend waarin nogmaals uitgelegd werd dat uw verblijfsrecht 

geëvalueerd zou worden en werd u gevraagd documenten voor te leggen alsook een aantal vragen te 

beantwoorden met betrekking tot uw kinderen en huwelijk(en) en/of duurzame relatie(s). U reageerde 

niet op dit schrijven. 

 

Op 01.03.2018 werd u nogmaals gehoord door een migratiebegeleider. Uw vorige verklaringen werden 

overlopen en u werd gevraagd of u bijkomende informatie wenste te geven en/of aanvullingen wenste te 

doen. U voegde volgende verklaringen toe: dat u in België wenst te blijven om mee in te staan voor de 

opvoeding van uw twee dochters en uw verantwoordelijkheid te nemen; dat u in de gevangenis bezoek 

krijgt van uw dochter Y. (…) en haar mama, maar dat deze door de afstand weinig op bezoek kunnen 

komen en dat u een overplaatsing naar Leuven-Centraal gevraagd heeft zodat ze vaker zouden kunnen 

komen; dat u een goede gezondheid heeft; dat u in het verleden tweemaal een hartaanval had en dat u 

daarvoor wordt opgevolgd; dat u steeds bereid was (en nog bent) om te werken en bij te leren; dat u in 

de gevangenis werkt als pasec; dat u tijdens een uitgangsvergunning een appartement gehuurd heeft in 

Brussel, alsook werk gezocht en gevonden heeft (Turkse supermarkt); dat u zowel de huur als het werk 

kan aantonen met contracten; u wenste nogmaals te benadrukken dat u in België wenste té   blijven 

wegens uw twee dochters en dat u hen het goede voorbeeld wenste te geven. Op 08.03.2018 werden 

volgende documenten ontvangen: een huurcontract voor 1 jaar ondertekend op 15.02.2018 (van 

01.03.2018 tot 28.02.2019); twee mails i.v.m. afspraken bij een psycholoog van het volwassenenteam - 

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg - deelwerking Houba; bijlage 15d.d. 15.02.2018. 

 

U verwijst o.a. naar de aanwezigheid van uw dochters in België als reden waarom u in België wenst te 

blijven. Er liggen echter geen stukken voor waaruit blijkt dat u een hechte band zou hebben met uw 

dochters. 

 

U had vroeger een relatie met B.F. (…) (geboren op 24.06.1975 te Elsene, Belgische nationaliteit sinds 

05.09.1988). Jullie hadden een religieus huwelijk afgesloten in 2007, maar vormen inmiddels geen 

koppel meer. Uit jullie relatie werd op 14.12.2008 A.N.Y. (…) (Belgische nationaliteit) geboren te 

Brussel. U legt geen enkel bewijsstuk voordat aantoont of en hoe u invulling geeft aan het gezins- en/of 

familieleven met Y. (…). U toont niet aan of u bijdraagt aan het onderhoud van uw dochter, of u deelt in 

de beslissingen over haar opvoeding, et cetera. Y. (…) heeft u reeds bezocht in de gevangenis, zij het 

uiterst zelden. U verklaarde dat dat te wijten was aan de afstand. Uit een politierapport d.d. 23.09.2016 

blijkt dat u niet bijdraagt aan de kosten van de opvoeding en verzorging van uw dochter Y. (…), dat zij u 

de drie voorafgaande jaren slechts eenmaal zag (in de gevangenis in Nederland), dat er geen 

omgangsregeling bestaat en dat er geen genegenheid is tussen Y. (…) en u. Er liggen thans geen 

bewijzen voor die aantonen dat er inmiddels wel een hechte band zou bestaan tussen u en Y. (…). U zit 

sinds 16.11.2013 (opnieuw) in de gevangenis. De uitwijzing van een ouder die niet samenwoont met zijn 

minderjarige kind heeft niet dezelfde ontwrichtende impact op het leven van het kind als de uitwijzing 

van een ouder die wel als een gezin samenwoont met zijn kinderen, zeker indien contact via telefoon en 

internet mogelijk blijft vanuit het land waarnaar de ouder zal worden uitgewezen en er voor de kinderen 

geen beletsel bestaat om deze ouder te gaan opzoeken in diens land van herkomst (EHRM 18 oktober 

2006, Ünur/Nederlad; EHRM 8 januari 2009, Grant/het Verenigd Koninkrijk; EHRM 17 februari 2009, 

Onur/Her Verenigd Koninkrijk). Uit niks blijkt dat contact via telefoon en/of internet vanuit het land waar u 

zich zal vestigen niet mogelijk zou zijn. Er blijkt evenmin dat uw dochter mits begeleiding van de moeder 

of een ander gezinslid of indien zij wat ouder is u niet zou kunnen opzoeken daar waar u zich zal 

vestigen. 

 

Hoewel het belang van het kind een primordiaal karakter heeft, heeft het daarom nog geen absoluut 

karakter. Bij de afweging van de verschillende op het spel staande belangen, neemt het belang van het 

kind 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 maart2013, nr. 30/2013). 

 

Het gevaar dat u vormt voor de openbare orde is superieur aan de gezinsbelangen die u kan doen 

gelden. Het gegeven dat u een dochter had op het grondgebied heeft u er nooit van weerhouden feiten 

te plegen. Uit het strafdossier komt zelfs naar voor dat uw dochter aanwezig was toen u haar moeder 
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sloeg wat bezwaarlijk gezien kan worden als "het goede voorbeeld geven". Dergelijke ervaringen 

kunnen de gezonde ontwikkeling van een jong kind immers negatief beïnvloeden. 

 

U verklaarde nog een tweede dochter te hebben op het Belgische grondgebied, nl. A. (…) (geboren op 

04.08.2010), u verstrekt verder geen enkele informatie met betrekking tot dit kind. U legt geen enkel 

bewijs voor waaruit blijkt dat zij effectief uw kind is, noch dat de relatie die u met haar zou hebben van 

dien aard is dat deze onder het toepassinqsqebied van artikel 8 EVRM valt. 

 

U zou een halfbroer hebben die woonachtig is in Zweden. De relatie tussen meerderjarige verwanten 

valt echter enkel onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende 

elementen van afhankelijkheid, andere dan gewoonlijke affectieve en emotionele banden, wordt 

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

K.M./Zwitserland, § 59). Uit uw administratief dossier blijkt niet dat er sprake zou zijn van bijkomende 

elementen van afhankelijkheid, noch van een relatie die dusdanig hecht is dat deze valt onder de door 

artikel 8 van het EVRM geboden bescherming tussen u en uw halfbroer. Uit het gegeven dat hij u 

regelmatig zou bezoeken in de gevangenis kan niet zomaar een band van afstandelijkheid tussen jullie 

worden afgeleid. Daarenboven heeft onderhavige beslissing enkel tot gevolg dat uw recht op verblijf in 

België beëindigd wordt en houdt deze beslissing geenszins in dat u zich niet elders zou kunnen vestigen 

van waaruit u contact met uw halfbroer zou kunnen onderhouden. 

 

Volgens onze informatie zou u op 29.04.2004 in Nederland getrouwd zijn met de Nederlandse 

Geertruida Hendrika BORN, geboren op 30.12.1961. U verschaft zelf echter geen enkel detail 

hieromtrent en er is niet geweten of dit huwelijk nog bestaat! noch of er kinderen uit geboren zijn. 

 

Hoe dan ook, volgens artikel 8, tweede lid, EVRM wordt een inmenging in het privé-, familie- en 

gezinsleven toegestaan wanneer deze bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving 

noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch 

welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de 

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

Welnu, uit de belangenafweging blijkt dat de actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging die u 

door uw persoonlijk gedrag vormt voor de openbare orde en openbare veiligheid zwaarder weegt dan de 

persoonlijke en gezinsbelangen die u eventueel zou kunnen doen gelden. 

 

Volgens uw verklaringen zou u sinds 04.10.2005 in België verblijven. Het is begrijpelijk dat u tijdens uw 

verblijf in België vriendschappen hebt opgebouwd en dat uw sociale leven zich hier afspeelde. Uit niks 

blijkt echter dat de banden die u met België opgebouwd hebt van een dergelijk uitzonderlijke aard 

zouden zijn dat deze vermogen op te wegen tegen het ernstig en actueel gevaar dat u door uw 

persoonlijk gedrag kan worden geacht te vormen voor de openbare orde. U legt immers geen enkel 

document voor dat het tegendeel bewijst. 

  

De contacten met uw vrienden alhier kunnen via mail, telefoon en andere moderne 

communicatiemiddelen en via periodieke reizen naar de plaats waar u verblijft, onderhouden worden. 

 

U verklaarde dat u zelfstandig café uitbater geweest bent van 2007 tot 2010, deze verklaring wordt niet 

gestaafd met enig begin van bewijs. Hoe dan ook, het gegeven dat u in het verleden in België zou 

gewerkt hebben en dat er sprake is van een werkbelofte, doet niets af aan het feit dat u een actueel en 

ernstig gevaar vormt voor de openbare orde. 

 

De kennis, vaardigheden en ervaring die u gedurende uw verblijf in België opdeed, hoeft geenszins 

verloren te gaan en kan door u aangewend worden om u in de toekomst elders te vestigen en te 

integreren. 

 

U legt 2 mails tussen dhr. B. Rabaey (psycholoog CGG deelwerking Houba) en mevr. Rotsaert waarin 2 

afspraken met de psycholoog, respectievelijk op 16.02.2018 en op 05.03.2018, bevestigd worden, voor. 

Uit deze mailwisseling kan niet afgeleid worden dat de psychologische begeleiding die u krijgt niet 

elders voorhanden zou zijn. 

 

Op 01.03.2018 vermeldde u aan de migratieambtenaar dat u een goede gezondheid heeft, dat u in het 

verleden tweemaal een hartaanval had en dat u daarvoor wordt opgevolgd. U legt in dit verband geen 

medisch attest voor. Er liggen thans geen stukken voor waaruit afgeleid zou kunnen worden dat u zou 

lijden aan een aandoening die enkel in België behandeld en/of opgevolgd zou kunnen worden. 
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(…) 

 

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

geconcludeerd dat 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.” 

 

Gelet op voormelde uitgebreide motivering omtrent het gezinsleven en het privéleven van de 

verzoekende partij in het licht van artikel 8 van het EVRM, kan de verzoekende partij bezwaarlijk 

voorhouden dat uit de bestreden beslissing geen gedegen onderzoek naar een mogelijke schending van 

het recht op een gezins- en privéleven conform artikel 8 van het EVRM blijkt, noch dat geen 

belangenafweging in het licht van artikel 8 van het EVRM, waarbij de overheid moet bewijzen dat zij de 

bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de 

inbreuk en waarbij de overheid een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek dient te doen van de zaak en dit 

op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis had of zou moeten hebben, geschiedde in de 

bestreden beslissing. Met haar voornamelijk theoretisch betoog over artikel 8 van het EVRM en het 

louter stellen dat de bestreden beslissing een ontoelaatbare inmenging vormt in haar privé- en 

gezinsleven en dat de bestreden beslissing geenszins kan beschouwd worden als een afdoende 

onderzoek in het licht van artikel 8 van het EVRM van haar belangen ten opzichte van de belangen van 

de staat, weerlegt, noch ontkracht de verzoekende partij voormelde motieven, noch toont zij aan dat de 

motieven betreffende artikel 8 van het EVRM op onzorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen of foutief of 

kennelijk onredelijk zijn. De verzoekende partij toont niet aan dat de verwerende partij met bepaalde 

relevante elementen waarvan zij kennis had of had moeten hebben, ten onrechte geen rekening heeft 

gehouden.  

 

De Raad stelt aldus vast dat uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat er een ‘fair balance’ 

toets aan de bestreden beslissing ten grondslag ligt. De verwerende partij heeft aldus bij het treffen van 

de bestreden beslissing onderzocht of deze maatregel een risico vormt op een schending van artikel 8 

van het EVRM.  

 

De verzoekende partij betoogt dat bij de belangenafweging de staat onder meer rekening moet houden 

met de mate waarin het gezinsleven daadwerkelijk wordt verbroken bij uitwijzing, de omvang van de 

banden in de staat, de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het 

gezinsleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet en de vraag of de vreemdeling 

wist, op het moment dat hij het gezinsleven creëerde, dat het voortbestaan van dit gezinsleven van bij 

het begin onzeker was omwille van precair verblijf, dat als dit het geval is, uit de rechtspraak van het 

EHRM volgt dat de uitwijzing van een derdelands familielid slechts in uitzonderlijke omstandigheden een 

schending uitmaakt van artikel 8 van het EVRM.  

 

In casu gaat het om een weigering van voortgezet verblijf. In dit geval wordt, indien er sprake is van het 

bestaan van een beschermingswaardig gezinsleven, aanvaardt dat er een inmenging is en dan dient het 

tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. De Raad herhaalt dat het 

door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezinsleven niet absoluut is. 

Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het openbaar gezag toegestaan 

voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere van de in het tweede lid van 

artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze noodzakelijk is in een 

democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is het de taak van de 

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

beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 

 

De verzoekende partij betwist niet dat de inmenging voorzien is bij wet en geïnspireerd is door een of 

meerdere van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen. 

 

In het kader van een redelijke afweging tussen de specifieke omstandigheden van de betrokken 

individuen en het algemeen belang worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de 

mate waarin het gezinsleven daadwerkelijk wordt verbroken, de omvang van de banden in de 

verdragsluitende staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat 

het gezinsleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet.  
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Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat een beschermingswaardig gezinsleven niet wordt 

aanvaard. Betreffende de relatie met B.F. wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd dat de 

verzoekende partij met deze vrouw geen koppel meer vormt. Betreffende de kinderen, motiveert de 

verwerende partij dat er geen stukken voorliggen waaruit blijkt dat de verzoekende partij een hechte 

band heeft met haar dochters. Betreffende haar kind A.N.Y., wordt in de bestreden beslissing 

gemotiveerd dat er geen enkel bewijsstuk voorligt dat aantoont of en hoe de verzoekende partij invulling 

geeft aan het gezinsleven met haar dochter, dat zij niet aantoont bij te dragen aan het onderhoud of 

deelt in de beslissingen over haar opvoeding, dat haar dochter haar slechts uiterst zelden bezocht in de 

gevangenis – éénmaal in de drie voorgaande jaren –, dat er geen omgangsregeling bestaat en dat er 

geen genegenheid is tussen de verzoekende partij en haar dochter, dat er geen bewijzen voorliggen dat 

er inmiddels wel een hechte band zou bestaan tussen de verzoekende partij en haar dochter, dat zij 

sinds 16 november 2013 opnieuw in de gevangenis zit. Betreffende de verklaring van de verzoekende 

partij dat zij nog een dochter heeft, wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd dat de verzoekende 

partij geen verdere informatie verstrekt met betrekking tot dit kind, dat er geen enkel bewijs voorligt 

waaruit zou blijken dat zij effectief de vader is van het kind, noch dat zij een relatie met haar zou hebben 

die van dien aard is dat ze onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het EVRM valt. Betreffende 

haar halfbroer wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd dat deze woonachtig is in Zweden, dat de 

relatie tussen meerderjarige verwanten echter enkel onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM 

valt indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan gewoonlijk affectieve 

en emotionele banden, worden aangetoond, dat niet blijkt dat er sprake zou zijn van bijkomende 

elementen van afhankelijkheid, noch van een relatie die dusdanig hecht is dat deze onder artikel 8 van 

het EVRM valt, dat uit het gegeven dat de halfbroer de verzoekende partij regelmatig bezoekt in de 

gevangenis niet zomaar een band van afhankelijkheid kan afgeleid worden. De verzoekende partij 

betwist bovenstaande overwegingen niet. Zij lijkt enkel aan te voeren dat er sprake is van een 

beschermingswaardig gezinsleven, doch toont geenszins aan dat voormelde motieven waaruit blijkt dat 

er geen sprake is van een beschermingswaardig gezinsleven, op onzorgvuldige wijze tot stand zijn 

gekomen of foutief of kennelijk onredelijk zijn. Indien geen beschermingswaardig gezinsleven wordt 

aannemelijk gemaakt, dient de verwerende partij niet over te gaan tot een belangenafweging, daar er in 

dit geval geen sprake is van een inmenging in het gezinsleven.  

 

Betreffende het gezinsleven met haar minderjarig kind A.N.Y. wordt in de bestreden beslissing voorts – 

in zoverre al sprake zou zijn van een beschermingswaardig gezinsleven – een belangenafweging in het 

licht van artikel 8 van het EVRM gemaakt waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de mate 

waarin het gezinsleven daadwerkelijk verbroken wordt en met de al dan niet aanwezigheid van 

onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven elders normaal en effectief wordt 

uitgebouwd of verdergezet en wordt gemotiveerd:  

 

“De uitwijzing van een ouder die niet samenwoont met zijn minderjarige kind heeft niet dezelfde 

ontwrichtende impact op het leven van het kind als de uitwijzing van een ouder die wel als een gezin 

samenwoont met zijn kinderen, zeker indien contact via telefoon en internet mogelijk blijft vanuit het land 

waarnaar de ouder zal worden uitgewezen en er voor de kinderen geen beletsel bestaat om deze ouder 

te gaan opzoeken in diens land van herkomst (EHRM 18 oktober 2006, Ünur/Nederlad; EHRM 8 januari 

2009, Grant/het Verenigd Koninkrijk; EHRM 17 februari 2009, Onur/Her Verenigd Koninkrijk). Uit niks 

blijkt dat contact via telefoon en/of internet vanuit het land waar u zich zal vestigen niet mogelijk zou zijn. 

Er blijkt evenmin dat uw dochter mits begeleiding van de moeder of een ander gezinslid of indien zij wat 

ouder is u niet zou kunnen opzoeken daar waar u zich zal vestigen. 

 

Hoewel het belang van het kind een primordiaal karakter heeft, heeft het daarom nog geen absoluut 

karakter. Bij de afweging van de verschillende op het spel staande belangen, neemt het belang van het 

kind 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 maart2013, nr. 30/2013). 

 

Het gevaar dat u vormt voor de openbare orde is superieur aan de gezinsbelangen die u kan doen 

gelden. Het gegeven dat u een dochter had op het grondgebied heeft u er nooit van weerhouden feiten 

te plegen. Uit het strafdossier komt zelfs naar voor dat uw dochter aanwezig was toen u haar moeder 

sloeg wat bezwaarlijk gezien kan worden als "het goede voorbeeld geven". Dergelijke ervaringen 

kunnen de gezonde ontwikkeling van een jong kind immers negatief beïnvloeden. 

 

(…) 
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Hoe dan ook, volgens artikel 8, tweede lid, EVRM wordt een inmenging in het privé-, familie- en 

gezinsleven toegestaan wanneer deze bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving 

noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch 

welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de 

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

Welnu, uit de belangenafweging blijkt dat de actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging die u 

door uw persoonlijk gedrag vormt voor de openbare orde en openbare veiligheid zwaarder weegt dan de 

persoonlijke en gezinsbelangen die u eventueel zou kunnen doen gelden.” 

 

Met haar betoog toont de verzoekende partij niet aan dat deze belangenafweging foutief of kennelijk 

onredelijk zou zijn of in strijd met artikel 8 van het EVRM.  

 

Uit voormelde motieven blijkt overigens ook, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij voorhoudt, 

dat expliciet rekening werd gehouden met en gemotiveerd werd over het hoger belang van het kind. De 

verzoekende partij toont met haar betoog niet aan dat deze belangenafweging foutief of kennelijk 

onredelijk zou zijn of in strijd met artikel 8 van het EVRM.  

 

Waar de verzoekende partij betoogt dat er sprake is van een ontoelaatbare inmenging daar de 

bestreden beslissing genomen werd buiten elke redelijke termijn, toont zij geenszins aan welk belang zij 

heeft bij dergelijke kritiek nu zij tot aan het nemen van de bestreden beslissing heeft kunnen genieten 

van een recht op verblijf in België. Zij toont geenszins aan welk nadeel zij heeft ondervonden doordat de 

bestreden beslissing volgens haar buiten elke redelijke termijn werd genomen.  

 

De verzoekende partij wijst op een toepassing van artikel 32quater van de Vreemdelingenwet, doch stelt 

de Raad vast dat de bestreden beslissing geenszins genomen is op voormelde grond, meer nog 

voormelde bepaling bestaat niet. De kritiek van de verzoekende partij dienaangaande – namelijk dat de 

verwerende partij haar bevoegdheden te buiten is gegaan door op onevenredige wijze inbreuk te maken 

op de eerbiediging van het privé- en gezinsleven, dat een controlemaatregel enkel kan worden 

toegestaan in de periode voor de beslissing tot toelating en binnen de hoger gepreciseerde perken 

wordt uitgeoefend, dat bij gebreke daaraan er sprake is van een buitensporige inmenging in het privé- 

en gezinsleven – is dan ook niet dienstig. Bovendien wijst de Raad er nog op dat de bestreden 

beslissing geen ‘beslissing tot toelating’ betreft. Daarnaast blijkt ook uit bovenstaande uiteenzetting dat 

de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat de overwegingen in het licht van artikel 8 van het 

EVRM en de gemaakte belangenafweging in de bestreden beslissing, niet conform artikel 8 van het 

EVRM en de relevante rechtspraak zijn en bijgevolg niet aantoont dat er in casu sprake is van een 

onredelijke inmenging in het gezins- en privéleven.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM, noch van de materiële motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 8 van het EVRM wordt aannemelijk gemaakt.  

 

3.13. Ten slotte stelt de verzoekende partij in een vijfde middel dat de bestreden beslissing wordt 

genomen op eigen initiatief van de verwerende partij en daarom de nodige zorgvuldigheid vereist. Zij 

wijst erop dat het zorgvuldigheidsbeginsel inhoudt dat het bestuur slechts na behoorlijk onderzoek van 

de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen, dat in casu dient 

vastgesteld te worden dat de verwerende partij een beslissing heeft genomen op eigen initiatief, die een 

ernstig nadeel voor haar inhoudt, met name de afwijzing van het recht op asiel, minstens de subsidiaire 

bescherming zonder dat zijzelf onderzoek ter zake heeft gevoerd naar de identiteit, situatie ter plaatse, 

en dergelijke meer. Zij betoogt dat het gelet op de problematiek inzake non-refoulement, en de 

gegevens van het dossier, primordiaal was haar te horen, wat niet gebeurd is, dat dit een inbreuk is op 

de hoorplicht. Zij meent dat van de gemachtigde mag verwacht worden dat hij zijn onderzoek met de 

nodige ernst ter harte neemt, dat indien hij hiervoor onvoldoende informatie heeft om tot zijn beslissing 

te komen, hij bijkomend onderzoek dient te verrichten, dat dit niet is gebeurd, minstens niet blijkt uit de 

bestreden beslissing dat hij haar heeft geïnformeerd aangaande de op til zijnde beslissingen teneinde 

haar de kans te geven de nodige bewijzen voor te leggen, dat de verwerende partij haar 

onderzoeksplicht in het licht van de zorgvuldigheidsplicht dan ook onvoldoende is nagekomen. De 

verzoekende partij stelt dat de verwerende partij haar niet kan verwijten dat zij bepaalde stukken niet 

heeft overgemaakt daar zij onmogelijk kon weten dat de verwerende partij zou beslissen zonder haar te 

horen omtrent het ‘ontbreken’ of ‘ongeloofwaardig karakter’ van bepaalde documenten, minstens haar 

uitdrukkelijk uit te nodigen om stukken over te maken.  
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De verzoekende partij betoogt nog dat het te berde brengen van ‘appreciaties’ en ‘info’ die niet gestaafd 

wordt, een totaal oncontroleerbaar gegeven is en niet als dusdanig kan worden aangewend tot het 

aantonen van wat dan ook.  

 

Waar de verzoekende partij betoogt dat de verwerende partij een beslissing heeft genomen op eigen 

initiatief, die een ernstig nadeel voor haar inhoudt, met name de afwijzing van het recht op asiel, 

minstens de subsidiaire bescherming zonder dat zijzelf onderzoek ter zake heeft gevoerd naar de 

identiteit, situatie ter plaatse, en dergelijke meer, herhaalt de Raad dat de bestreden beslissing geen 

afwijzing van het verzoek tot asiel of subsidiaire bescherming is, zodat voormelde kritiek niet dienstig is. 

 

De verzoekende partij stelt dat het zorgvuldigheidsbeginsel inhoudt dat het bestuur slechts na behoorlijk 

onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen, dat van 

de gemachtigde mag verwacht worden dat hij zijn onderzoek met de nodige ernst ter harte neemt, dat 

indien hij hiervoor onvoldoende informatie heeft om tot zijn beslissing te komen, hij bijkomend 

onderzoek dient te verrichten, dat dit niet is gebeurd, doch toont niet in concreto aan dat geen behoorlijk 

onderzoek is gebeurd of dat met bepaalde relevante gegevens ten onrechte geen rekening werd 

gehouden of dat de verwerende partij op grond van onvoldoende informatie tot de beslissing is 

gekomen. Zij toont niet aan welke gegevens of informatie een bijkomend onderzoek hadden kunnen 

opleveren. Bovendien, zoals hierna uiteengezet, werd de verzoekende partij gehoord en had zij de 

mogelijkheid om alle volgens haar relevante gegevens en informatie mee te delen aan de verwerende 

partij. In zoverre de verzoekende partij verwijst naar de problematiek inzake non-refoulement, kan de 

Raad enkel vaststellen dat in de bestreden beslissing uitdrukkelijk werd gewezen op het feit dat het 

CGVS geoordeeld heeft dat de verzoekende partij noch direct, noch indirect mag worden teruggeleid 

naar Irak en dat onderhavige beslissing enkel een einde stelt aan het verblijfsrecht en geen bevel om 

het grondgebied te verlaten impliceert. 

 

De hoorplicht houdt, als beginsel van behoorlijk bestuur, in dat tegen niemand een ernstige maatregel 

kan worden getroffen die gegrond is op zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen 

zwaar aan te tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze 

te doen kennen (RvS 15 februari 2007, nr. 167.847).  

 

In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd wat volgt: 

 

“Op 15.09.2016 werd u gehoord door een migratiebegeleider. U verklaarde dat u A.N.A.H.A. (…) heet; 

dat u geboren bent op 28.04.1973 te Mosul; dat u vrijgezel was; dat u religieus gehuwd geweest bent 

met B.F. (…) (géboren op 24.06.1975, Belgische); dat jullie niet meer samen zijn; dat u twee 

minderjarige kinderen heeft op het grondgebied: A.N.Y. (…) (geboren op 14.12.2008 te Brussel) en A. 

(…) (geboren op 04.08,2010, woonachtig in Antwerpen); dat uw vader (A.N.H.A. (…)) overleden is; dat 

uw moeder (W.S.A. (…)) in Irak woont; dat uw twee zussen (A.N.A. (…) en A.N.Aw (…)) beiden 

woonachtig zijn in Irak; dat u één halfbroer (G.R.S. (…)) heeft die woonachtig is in Zweden en dat hij u 

soms bezoekt in de gevangenis; dat u cafés had in Antwerpen; dat u toen veel vrienden heeft leren 

kennen die u bezoeken in de gevangenis ( G.A.R. (…), K.M.C. (…), K.A. (…), T.H. (…)); dat sommige 

vrienden minder vaak op bezoek komen omdat ze in Zweden wonen (H.S.F. (…), N.I. (…), G.R.S. (…)); 

dat u problemen heeft aan uw maag waarvoor u medicijnen neemt; dat u soms rugpijn heeft en dat u 

dan ook medicatie neemt; dat u sinds 2005 in België verblijft; dat u nog contact heeft met uw moeder en 

uw zussen; dat u veel contact heeft met uw halfbroer uit Zweden; dat u in het asielcentrum van Kapellen 

kapper geweest bent (2005-2007); dat u zelfstandig café uitbater geweest bent (2007-2010); dat u 

werkbereid bent maar dat u geen aanwervingsbelofte heeft; dat u ingeschreven bent bij de VDAB; dat u 

een opleiding volgt voor elektricien en boekhouder; dat u al vloeiend Nederlands spreekt maar dat u nog 

cursussen Nederlands volgt; dat u ook ingeschreven bent voor de Franse les; dat de lessen 

georganiseerd worden in de gevangenis; dat u niet terug wenst te gaan naar Irak daar uw huis en uw 

zaak in Mosul is en dat deze in handen van IS is. U legde tevens uw CV voor. 

 

Op 20.09.2016 werd u een brief betekend waarin nogmaals uitgelegd werd dat uw verblijfsrecht 

geëvalueerd zou worden en werd u gevraagd documenten voor te leggen alsook een aantal vragen te 

beantwoorden met betrekking tot uw kinderen en huwelijk(en) en/of duurzame relatie(s). U reageerde 

niet op dit schrijven. 

 

Op 01.03.2018 werd u nogmaals gehoord door een migratiebegeleider. Uw vorige verklaringen werden 

overlopen en u werd gevraagd of u bijkomende informatie wenste te geven en/of aanvullingen wenste te 

doen. U voegde volgende verklaringen toe: dat u in België wenst te blijven om mee in te staan voor de 



  

 

 

X - Pagina 28 

opvoeding van uw twee dochters en uw verantwoordelijkheid te nemen; dat u in de gevangenis bezoek 

krijgt van uw dochter Y. (…) en haar mama, maar dat deze door de afstand weinig op bezoek kunnen 

komen en dat u een overplaatsing naar Leuven-Centraal gevraagd heeft zodat ze vaker zouden kunnen 

komen; dat u een goede gezondheid heeft; dat u in het verleden tweemaal een hartaanval had en dat u 

daarvoor wordt opgevolgd; dat u steeds bereid was (en nog bent) om te werken en bij te leren; dat u in 

de gevangenis werkt als pasec; dat u tijdens een uitgangsvergunning een appartement gehuurd heeft in 

Brussel, alsook werk gezocht en gevonden heeft (Turkse supermarkt); dat u zowel de huur als het werk 

kan aantonen met contracten; u wenste nogmaals te benadrukken dat u in België wenste té   blijven 

wegens uw twee dochters en dat u hen het goede voorbeeld wenste te geven. Op 08.03.2018 werden 

volgende documenten ontvangen: een huurcontract voor 1 jaar ondertekend op 15.02.2018 (van 

01.03.2018 tot 28.02.2019); twee mails i.v.m. afspraken bij een psycholoog van het volwassenenteam - 

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg - deelwerking Houba; bijlage 15d.d. 15.02.2018. 

 

U verwijst o.a. naar de aanwezigheid van uw dochters in België als reden waarom u in België wenst te 

blijven.” 

 

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier. De verzoekende partij werd op 15 september 

2016 en 1 maart 2018 gehoord in het kader van de evaluatie van haar recht op verblijf en op 20 

september 2016 werd haar een brief betekend waarin haar gevraagd werd enkele vragen te 

beantwoorden en documenten voor te leggen. De verzoekende partij kan dan ook bezwaarlijk stellen dat 

zij niet gehoord werd. Evenmin kan zij voorhouden dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat de 

verwerende partij haar heeft geïnformeerd aangaande de op til zijnde beslissingen teneinde haar de 

kans te geven de nodige bewijzen voor te leggen, noch dat de verwerende partij haar onderzoeksplicht 

in het licht van de zorgvuldigheidsplicht onvoldoende is nagekomen, noch dat de verwerende partij haar 

niet kan verwijten dat zij bepaalde stukken niet heeft overgemaakt daar zij onmogelijk kon weten dat de 

verwerende partij zou beslissen zonder haar te horen omtrent het ‘ontbreken’ of ‘ongeloofwaardig 

karakter’ van bepaalde documenten, minstens haar uitdrukkelijk uit te nodigen om stukken over te 

maken.  

 

Ten overvloede wijst de Raad erop dat het vervullen van de hoorplicht maar zin heeft voor zover het 

horen de overheid informatie kan opleveren die haar behoedt voor een vals beeld van de feiten of die 

haar appreciatie van de feiten kan beïnvloeden, informatie kortom die de overheid van de overwogen, 

voor de betrokkene nadelige beslissing kan afhouden (RvS 21 juni 1999, nr. 81.126). Uit de toelichting 

van de verzoekende partij blijkt niet dat zij dergelijke concrete informatie had kunnen verschaffen. In 

deze omstandigheden en bij gebrek aan nadere duiding vanwege de verzoekende partij, kan de 

aangevoerde schending van de hoorplicht dan ook niet tot de vernietiging van de bestreden beslissing 

leiden. 

 

Waar de verzoekende partij betoogt dat het te berde brengen van ‘appreciaties’ en ‘info’ die niet 

gestaafd wordt, een totaal oncontroleerbaar gegeven is en niet als dusdanig kan worden aangewend tot 

het aantonen van wat dan ook, beperkt zij zich tot een onduidelijk, vaag betoog en toont zij geenszins in 

concreto aan welke appreciaties of informatie aangebracht door de verwerende partij in de bestreden 

beslissing niet gestaafd worden en/of een totaal oncontroleerbaar gegeven vormen.  

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht, de hoorplicht en de ‘onderzoeksverplichting’ wordt niet 

aangetoond. 

 

3.14. Gelet op wat voorafgaat, besluit de Raad dat de verzoekende partij niet aantoont dat de bestreden 

beslissing niet afdoende zou zijn gemotiveerd. Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals 

deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62, §2 van de 

Vreemdelingenwet kan niet worden vastgesteld. De motieven in feite en in rechte die aan de basis 

liggen van de bestreden beslissing kunnen immers eenvoudig in deze beslissing worden gelezen en 

deze motieven zijn pertinent en draagkrachtig. 

 

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat op “vage en algemene wijze” wordt gemotiveerd in de 

bestreden beslissing. 

 

3.15. De uiteenzetting van de verzoekende partij laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde beschikt.  

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 
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Ook een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond. De verzoekende partij toont 

immers niet aan dat de verwerende partij enig door haar aangebracht dienstig stuk onterecht buiten 

beschouwing heeft gelaten bij het nemen van de bestreden beslissing of dat de verwerende partij deze 

beslissing niet deugdelijk heeft voorbereid.  

 

3.16. Van machtsoverschrijding is er sprake wanneer de bestuursoverheid zich de bevoegdheid 

aanmatigt die de wet aan een ander overheidsorgaan heeft opgedragen. De beschouwingen die de 

verzoekende partij naar voor brengt, tonen niet aan dat er sprake zou zijn van machtsoverschrijding.  

 

3.17. De middelen zijn, in de mate ze ontvankelijk zijn, 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.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig april tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


