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 nr. 223 613 van 5 juli 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. KEULEN 

Koningin Astridlaan 77 

3500 HASSELT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 12 maart 2019 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 25 februari 2019 tot beëindiging van 

het verblijf. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 19 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. JACOBS, die loco advocaat J. KEULEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

748 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 27 maart 2002 huwt de verzoekende partij in Albanië met mevrouw I. L., van Belgische 

nationaliteit. Op 17 juni 2002 dient zij op basis van dit huwelijk in België een aanvraag tot vestiging 

(bijlage 19) in. Op 6 augustus 2002 wordt zij in het bezit gesteld van een identiteitskaart voor 

vreemdelingen. 

 

1.2 Op 25 februari 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot beëindiging van het verblijf. Dit is 



  

 

 

RvV  X Pagina 2 

de bestreden beslissing, die op 26 februari 2019 aan de verzoekende partij ter kennis werd gebracht en 

die luidt als volgt: 

 

“(...) Mijnheer,  

naam : K(...) 

voornaam: S(...) 

geboortedatum: (...)5 

geboorteplaats: (...) 

nationaliteit: Albanees 

 

ALIAS: KR(...) Sh(...), geboren op (...)3; KRA(...) S(...), geboren op (...)5; KRE(...) She(...), geboren op 

(...)3 ; KRA(...) Sk(...), geboren op (...)3; KA(...) S(...)m, geboren op (...)5 

 

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

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

aan uw verblijf om de volgende redenen: 

 

Op 15 10 1996 diende u een asielaanvraag in. U verklaarde voor de asielinstanties dat uw naam 

KRA(...) Sh(...) was, dat u geboren was op (...)3 te (...), dat u op 14.10.1996 in België aangekomen was 

en dat u de Joegoslavische nationaliteit (Kosovo) had. Dezelfde dag werd uw asielaanvraag kennelijk 

ongegrond bevonden en er werd u een “Weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten” betekend. 

 

Op 17.10.1996 diende u bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna 

CGVS) een dringend beroep in tegen de beslissing van 15.10.1996. 

 

Op 29.10.1997 nam het CGVS een “Bevestigende beslissing van weigering van verblijf” met bevel om 

het grondgebied te verlaten binnen een termijn van 5 dagen. Deze beslissing werd aan u betekend op 

04.11.1997. 

 

Op 06.09.1998 werd u door de Rijkswacht van Leuven aangehouden omdat u zich als bestuurder van 

een achtergelaten voertuig langs de E314 bevond. 

 

Op 07.09.1998 diende u opnieuw een asielaanvraag in op naam van KRA(...) Sh(...). U verklaarde dat u 

op 04.09.1998 opnieuw in België aankwam. 

 

Op 30.05.2000 werd deze asielaanvraag onontvankelijk verklaard en er werd u een “Weigering van 

verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten”(bijlage 26bis) betekend. 

 

Op 07.09.2000 werd het noodnummer 101 opgeroepen en kwam de politie van Schaarbeek tussenbeide 

in een meningsverschil tussen u en uw ex-vriendin. Een administratief rapport werd opgesteld. 

Aangezien u illegaal op het grondgebied verbleef werd u op 08.09.2000 een “Bevel om het grondgebied 

te verlaten met beslissing tot terug leiding naar de grens en vasthouding ten dien einde” betekend. U 

werd op 09.09.2000 naar het Centrum voor Illegalen te Brugge overgebracht. 

 

Op 20.09.2000 werd u met een Laissez passer afgegeven door de Albanese autoriteiten op naam van 

K(...)I S(...) (sic) naar Tirana (Albanië) gerepatrieerd. 

 

Op 06.03.2001 werd bij een verkeerscontrole door de politie van Bertem een administratief verslag 

opgesteld omwille van ‘illegaal verblijf’, dit op naam van KRE(...) She(...). 

 

Op 05.08.2001 trad de politie van Schaarbeek op, na een telefonisch oproep op het noodnummer 101, 

omwille van doodsbedreigingen en het vertoon van een wapen. Omdat u in illegaal verblijf verkeerde 

werd u diezelfde dag nog een “Bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar 

de grens en vasthouding ten dien einde” betekend. 

 

Op 06.08.2001 werd u naar Tirana (Albanië) gerepatrieerd. 

 

Op 27.08.2001 werd u aangehouden door de politie van Leuven en op 28.08.2001 onder 

aanhoudingsmandaat opgesloten in de gevangenis van Leuven-Hulp omwille van mensenhandel, 

bendevorming en illegaal verblijf. 
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Op 21.01.2002 werd het aanhoudingsmandaat opgeheven na het betalen van een borgsom en werd u 

weerhouden door de Dienst vreemdelingenzaken met het oog op uw repatriëring. Diezelfde dag werd u 

een “Bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terug leiding naar de grens en beslissing 

tot vrijheidsberoving te dien einde” betekend. 

 

Op 25.01.2002 werd u met een Laissez passer afgegeven door de Albanese autoriteiten op naam van 

KRA(...) S(...) naar Tirana (Albanië) gerepatrieerd. 

 

Onder de naam KA(...) S(...) trad u op 27.03.2002 in Tirana (Albanië) in het huwelijk met L(...) l(...), 

(geboren te (...) op (...), Belgische nationaliteit sinds 05.09.1991). 

 

Vervolgens diende u, op basis van dit huwelijk, op 17.06.2002 een vestigingsaanvraag in (bijlage 19) bij 

de gemeente Schaarbeek. U werd op 17.06.2002 in het bezit gesteld van een Attest van Immatriculatie. 

 

Op 06.08.2002 werd u, onder de naam KAB(...) S(...), ingeschreven in het bevolkingsregister en werd u 

in het bezit gesteld van een IK voor vreemdelingen. 

 

Op 17.10.2002 werd u, onder de naam KRA(...) Sh(...), onder aanhoudingsmandaat opgesloten in de 

gevangenis van Vorst omwille van diefstal met geweld of bedreiging, op vertoon van wapens, met een 

voertuig om de vlucht te vergemakkelijken. 

 

Het aanhoudingsmandaat werd onder voorwaarden opgeheven en u werd vrijgesteld op 21.05.2003. 

 

Op 07.03.2005 werd u, onder de naam KRA(...) Sh(...), bij verstek door de Correctionele Rechtbank van 

Leuven veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 10 maanden daar u zich schuldig 

gemaakt had aan, als dader of mededader, op welke manier ook, ertoe te hebben bijgedragen, 

rechtstreeks of via een tussenpersoon, dat vreemdelingen het Koninkrijk binnenkomen, er via reizen of 

er verblijven, daarbij misbruik gemaakt hebbende van de bijzondere kwetsbare positie waarin de 

vreemdeling verkeerde ten gevolge van een onwettige of precaire administratieve toestand of ten 

gevolge van zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid 

met de omstandigheid dat u van die activiteit een gewoonte maakte en het een daad van deelneming 

aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betrof, ongeacht of u al dan niet de 

hoedanigheid van leidend persoon had. (Feiten gepleegd tussen 07.10.2000 en 29.08.2001.) 

 

Op 27.07.2007 werd u, onder de naam KA(...) S(...) onder aanhoudingsmandaat opgesloten in de 

gevangenis van Vorst omwille van diefstal met geweld, braak, inklimming of valse sleutels, bij nacht met 

twee of meer personen, als mededader. 

 

Op 04.10.2007 werd u door de Correctionele Rechtbank van Brussel veroordeeld tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel gedurende 5 jaar behalve de voorhechtenis daar u zich 

schuldig gemaakt had aan diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels, bij nacht door 

twee of meer personen, op heterdaad betrapt, met geweld of bedreiging, hetzij om in het bezit van de 

weggenomen voorwerpen te kunnen blijven, hetzij om uw vlucht te verzekeren; aan diefstal door middel 

van braak, inklimming of valse sleutels (2 feiten) en aan heling (3 feiten). (Feiten gepleegd tussen 

30.04.2006 en 27.07.2007). 

 

Op 25.01.2008 werd u onder aanhoudingsmandaat opgesloten in de gevangenis van Antwerpen omwille 

van diefstal met geweld of bedreiging, met voertuig om de diefstal en de vlucht te vergemakkelijken, bij 

nacht met twee of meer personen, als mededader. 

 

Het aanhoudingsmandaat werd opgeheven en u werd vrijgesteld op 29.02.2008. 

 

Op 27.11.2008 werd u door de Correctionele Rechtbank van Brussel veroordeeld tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel gedurende 5 jaar behalve de voorhechtenis daar 

u zich schuldig gemaakt had aan diefstal door middel van geweld of bedreiging, door twee of meer 

personen, wapens of op wapens gelijkende voorwerpen getoond of gebruikt zijnde, of u deed geloven 

dat u gewapend was, met gebruik van een voertuig of enig ander al dan niet aangedreven tuig om de 

diefstal te vergemakkelijken of uw vlucht te verzekeren en aan poging hetzij gelden, waarde, roerende 

voorwerpen, schuldbrieven, biljetten, promessen, kwijtingen, hetzij de ondertekening of de afgifte van 

enig stuk dat een verbintenis, beschikking of schuldbevrijding inhoudt of teweegbrengt af te persen, met 

de omstandigheid dat de afpersing gepleegd werd door twee of meer personen, dat wapens of op 
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wapens gelijkende voorwerpen getoond of gebruikt werden, of dat u deed geloven dat u gewapend was 

en dat om de afpersing te vergemakkelijken of uw vlucht te verzekeren, gebruik gemaakt werd van een 

voertuig of enig ander al dan niet met een motor aangedreven tuig. (Feiten gepleegd op 24.08.2002). 

 

Op 25.06.2009 werd u onder aanhoudingsmandaat opgesloten in de gevangenis van Dendermonde 

omwille van diefstal met braak, inklimming of valse sleutels. 

 

Op 06.10.2010 werd u door het Hof van beroep van Gent veroordeeld tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 38 maanden in staat van wettelijke herhaling daar u zich schuldig gemaakt had aan 

diefstal door braak, inklimming of valse sleutels (3 feiten) en aan deel te hebben uitgemaakt van een 

vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op eigendommen, de vereniging 

ten doel hebbende misdaden te plegen. Deze feiten pleegde u tussen 15.01.2009 en 19.06.2009. 

 

Op 29.06.2011 werd u door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een definitief 

geworden bijkomende gevangenisstraf van 12 maanden daar u zich schuldig gemaakt had aan diefstal 

door middel van geweld nacht door twee of meer personen, met vertoon of gebruik van wapens of erop 

gelijkende voorwerpen of u deed geloven dat u gewapend was. met behulp van een voertuig of enig 

ander al dan niet aangedreven tuig om de diefstal te vergemakkelijken of de vlucht te verzekeren. Feit 

gepleegd op 14.06.2007. 

 

Op 03.09.2012 keerde u niet terug naar de gevangenis nadat u een uitgangsvergunning had gekregen. 

Pas 170 dagen later, op 20.02.2013, kon u opgesloten worden in de gevangenis van Vorst. 

 

Op 21.11.2013 werd u onder de naam van KAB(...) S(...) door het Hof van Beroep van Brussel 

veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 8 maanden daar u zich schuldig gemaakt 

had aan opzettelijke slagen of verwondingen, een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van 

persoonlijke arbeid veroorzaakt hebbende, met de omstandigheid dat u het misdrijf pleegde op uw 

echtgenote of op de persoon met wie u samenleefde of samengeleefd had en een duurzame affectieve 

en seksuele relatie had of gehad had; aan opzettelijke slagen of verwondingen met de omstandigheid 

dat u het misdrijf pleegde op uw echtgenote of op de persoon met wie u samenleefde of samengeleefd 

had en een duurzame affectieve en seksuele relatie had of gehad had; aan opzettelijke slagen of 

verwondingen te hebben gepleegd op een minderjarige of op een persoon die uit hoofde van zijn 

lichaams- of geestestoestand niet bij machte was om in zijn onderhoud te voorzien, door de vader de 

moeder of door andere bloedverwanten in de opgaande lijn, door enig andere persoon die gezag over 

hem had of die hem onder zijn bewaring had, of door iedere meerderjarige persoon die occasioneel of 

gewoonlijk met het slachtoffer samenleefde. 

Deze feiten pleegde u tussen 30.03.2002 en 19.08.2002. 

 

Op 10.01.2014 werd u in de gevangenis van Ittre een waarschuwing betekend dat u gevaar liep het land 

uitgezet te worden indien u zich vanaf de dag van betekening van deze waarschuwing opnieuw schuldig 

zou maken aan een inbreuk op de openbare orde. 

 

Van 04.01.2016 tot 09.06.2016 en van 03.04.2017 tot 24.04.2017 stond u onder elektronisch toezicht. 

 

Op 24.04.2017 bereikte u het einde van uw straf en werd u vrijgesteld. 

 

Op 30.06.2017, amper twee maanden na uw vrijlating, werd u opnieuw onder aanhoudingsmandaat 

opgesloten in de gevangenis van Hasselt omwille van poging tot huisdiefstal, diefstal met braak, 

inklimming of valse sleutels, bendevorming, mededader. 

 

Op 25.05.2018 werd u door de Correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 5 laar in staat van wettelijke herhaling daar u zich schuldig gemaakt had aan 

diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels als dader of mededader (6 feiten); aan 

poging tot diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels, als dader of mededader (5 feiten) 

en aan deel te hebben uitgemaakt van een vereniging opgericht met het oogmerk om op personen of op 

eigendommen andere misdaden te plegen dan deze waarop levenslange opsluiting stat of opsluiting van 

tien jaar tot vijftien jaar of een langere termijn Deze feiten pleegde u tussen 06.05.2017 en 26.06.2017. 

 

*** 
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Op 16.10..2018 werd u op de hoogte gesteld van het feit dat overwogen werd om uw recht op verblijf te 

beëindigen en werd u overeenkomstig artikel 62 van de vreemdelingenwet, de mogelijkheid geboden 

om binnen een termijn van 15 dagen relevante elementen aan te voeren die het nemen van een 

beslissing zouden kunnen verhinderen of beïnvloeden, n de vragenlijst die u invulde verklaarde u dat uw 

taal Albanees is en dat u Frans kan lezen en/of schrijven; dat u een beetje Nederlands kan lezen en/of 

schrijven- dat u sinds 1996 in België bent; dat u geen Albanese documenten heeft; dat u een verblijfstitel 

voor België heeft' dat u een vliegtuigfobie heeft die u belemmert te reizen of terug te keren naar Albanië; 

dat u voor u in de gevangenis belandde woonachtig was in de M(...)straat te (...); dat u een Belgische 

ex-partner (L(...) l(...)) heeft n België die op bezoek komt in de gevangenis, samen met uw zoon en uw 

dochter, dat u samenwoont met een Belgisch vriendin (M(...) M(...)); dat u in België drie kinderen heeft ( 

K(...) T(...), geboren op (...).1999 en K(...) M(...), geboren op (...).2001 en M(...) R(...) geboren op 

(...).2008); dat alle kinderen op bezoek komen in de gevangenis, dat u niet gehuwd bent of een 

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

heeft in uw land van herkomst of in een ander land dan België; dat uw ouders overleden zijn, dat u 

oudere broers heeft in Albanië die allen gehuwd zijn; dat u af en toe contact heeft met uw broers; dat u 

taallessen en vorming in de bouw gevolgd heeft- dat u een actieve vennoot was in een bouwbedrijf in 

Brussel en als garcon/afwasser in een café gewerkt heeft; dat u niet gewerkt heeft in een ander land 

dan België aangezien u minderjarig was; dat u nooit opgesloten of veroordeeld werd in een ander land 

dan België; dat u niet naar Albanië kan terugkeren omdat u hier familie heeft; dat u geen banden meer 

heeft met Albanië; dat uw relaties zich in België situeren. 

 

Op 29.10.2018 stuurde uw advocaat meester T. Van Noorbeeck nog een ingevulde vragenlijst door, 

alsook volgende documenten: een huurovereenkomst op naam van N(...) N(...), een document van de 

gemeente Schaarbeek met de gezinssamenstelling van uw ex-vrouw L(...) l(...), fotocopies van de 

identiteitskaarten van M(...) M(...), M(...) R(...), K(...) T(...), K(...) M(...) en L(...) I(...), een attest van het 

centrum voor basiseducatie Limburg Zuid met vermelding dat u er met vrucht de module Nederlands 

tweede taal heeft beëindigd. 

 

In de tweede vragenlijst verklaarde u dat uw taal Albanees is en dat u Frans en Nederlands kan lezen 

en/of schrijven; dat u sinds september 1996 in België bent; dat u een verblijfstitel voor België heeft; dat u 

voor u in de gevangenis belandde woonachtig was in de M(...)straat te (...); dat u in België een 

duurzame relatie heeft met N(...) N(...)woonachtig op de (...) te (...); dat u in België een zoon genaamd 

R(...) M(...), geboren te (...) op (...).2008, een zoon genaamd M(...) K(...), geboren op (...).2001 en een 

dochter T(...) K(...), geboren op (...).1999; dat de kinderen T(...) en M(...) bij uw ex-vrouw L(...) l(...) 

wonen; dat R(...) gecontacteerd kan worden op het nummer (...); dat T(...) K(...) en M(...) K(...) in de 

M(...)straat, (...) te (...) wonen (tel.: (...)); dat u niet gehuwd bent of een duurzame relatie heeft in uw land 

van herkomst of in een ander land dan België; dat u geen minderjarigen kinderen heeft in uw land van 

herkomst of in een ander land dan België; dat u twee broers en twee zussen heeft in Albanië waar u al 

13 jaar geen contact meer mee heeft; dat u al 13 jaar niet meer naar Albanië bent teruggekeerd; dat u 

taallessen en vorming in de bouw gevolgd heeft; dat u in België gewerkt heeft; dat u niet in een ander 

land dan België gewerkt heeft; dat u niet in een ander land dan België veroordeeld of opgesloten 

geweest bent; dat u geen banden meer heeft met Albanië; dat indien u naar Albanië moet terugkeren u 

het contact met uw minderjarige kinderen zal verliezen; dat u momenteel uw kinderen bijna elke week 

ziet 

 

Uw verblijf op het Belgisch grondgebied wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling van criminele 

feiten. 

 

Van oktober 2000 tot augustus 2001 was u betrokken bij de organisatie van mensensmokkel. U 

ronselde potentiele klanten en ging op verkenning naar geschikte laadruimtes van vrachtwagens en u 

transporteerde illegalen naar de parkings voor transport. Uw gedrag was uiterst laakbaar daar u 

misbruik heeft gemaakt van de kwetsbare positie van personen met het oog op gemakkelijk geldgewin 

waarbij deze mensen als ordinaire koopwaren werden behandeld. 

 

Vervolgens heeft u met niet aflatende verbetenheid, met wisselende kompanen, talrijke diefstallen 

gepleegd, winkeldiefstallen en woninginbraken. In georganiseerd verband viseerde u bedrijven waarbij 

grote hoeveelheden elektro-goederen of ander gemakkelijk verhandelbare goederen werden 

geproduceerd. Hierdoor schaadde u de economische belangen van deze bedrijven en miskende u 

andermans eigendomsrecht. U beperkte uw actieterrein niet enkel tot het Belgisch grondgebied. Uit het 

vonnis van 06.10.2010 blijkt immers dat u eveneens in Duitsland en in Zwitserland gesignaleerd stond 

onder aliassen. 
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Volgens het vonnis van 29.06.2011 overviel u een slapende vrachtwagenchauffeur samen met vier 

andere personen en ging u ervandoor met zijn trekker en oplegger. De chauffeur werd onder bedreiging 

van een wapen gedwongen in een bestelwagen te stappen en werd na lange tijd te hebben 

rondgereden afgezet in de buurt van Vilvoorde. Ondertussen werd de inhoud van de vrachtwagen 

gestolen. (162 microgolfovens) 

 

Het vonnis van 04.10.2007 beschrijft hoe u, naast tal van winkelinbraken, tijdens de overval op een 

nachtwinkel geweld gebruikte om in het bezit te blijven van de gestolen goederen. U bedreigde de politie 

toen u op heterdaad betrapt werd. 

 

Tegenover uw toenmalige partner en uw kind was u meermaals gewelddadig. Uw agressief gedrag 

bereikte, volgens de verklaringen van uw ex-partner, een hoogtepunt vanaf het moment dat u in het 

bezit was van een verblijfsvergunning. De nacht van 17.08.2008 heeft u uw ex-partner en uw dochter 

met fysiek geweld aangemaand om de woning te verlaten. Uw ex- partner incasseerde een vuistslag in 

het gezicht en u sloeg, uw toen 3 jarige dochter, op de arm en de benen. Het lijkt alsof u gewacht heeft 

totdat uw verblijf verzekerd was om vervolgens uw partner te ‘verstoten’. Hiermee toont u uw 

opportunistische ingesteldheid. 

 

Op 10.01.2014 kreeg u van onze diensten de waarschuwing dat u gevaar liep het land uitgezet te 

worden indien u zich opnieuw schuldig zou maken aan een inbreuk op de openbare orde. 

 

Amper 2 maanden na uw vrijlating d.d. 24.04.2017 herviel u reeds in nieuwe strafbare feiten. U raakte 

opnieuw betrokken in het Albanees crimineel milieu en liet u overhalen om opnieuw woninginbraken 

(een 11 tal in totaal) te plegen. 

 

Daarenboven staat u onder verschillende identiteiten bekend. Gedurende jaren heeft u doelbewust de 

Belgische autoriteiten misleid, wat uw leugenachtig en opportunistisch karakter verder aantoont. Zonder 

scrupules legde u op meerdere gelegenheden valse verklaringen af, niet alleen voor de asielinstanties 

maar ook voor Justitie bijvoorbeeld, m.b.t. uw identiteit en uw asielmotieven wat uw algehele 

geloofwaardigheid danig ondermijnt en het gemak waarmee liegen u afgaat, nogmaals aantoont 

Minstens moet dit bedrog ten opzichte van de Belgische overheidsdiensten beschouwd worden als een 

bijkomende illustratie van het gebrek aan respect ten overstaan van de Belgische overheid en 

samenleving. 

 

U heeft duidelijk geen lessen getrokken uit uw talrijke veroordelingen. De feiten waarvoor u bent 

veroordeeld zijn zeer ernstig en getuigen van minachting voor de integriteit van personen en van 

andermans eigendom. U schijnt niet te begrijpen dat uw gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is. 

Hoewel uw verblijf in de gevangenis u tot bezinning en inkeer had moeten brengen ging u nadien 

onverminderd verder met het plegen van misdrijven. Dit toont aan dat u hardleers bent en bevestigt uw 

onbetrouwbaar karakter. Uit het “Vonnis tot afwijzing van een elektronisch toezicht” uitgesproken door 

de Strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen op 14.12.2018 blijkt dat volgens de psychosociale dienst 

(hierna: PSD) van de gevangenis sprake is van een criminele mentaliteit en van antisociale cognities. 

Het risico op recidive wordt door de PSD dan ook hoog ingeschat. U bent duidelijk niet geneigd om u te 

conformeren aan de maatschappelijke norm dat u zich aan de wet moet houden. Het niet respecteren 

van de strafrechtelijke bepalingen in België getuigt expliciet van het niet geïntegreerd zijn in de 

Belgische samenleving. 

 

De vanzelfsprekendheid waarmee u strafbare feiten pleegde getuigt van een niet te stillen hebzucht en 

gebrek aan respect voor andermans goederen. Samen met uw mede kompanen van Albanese afkomst 

droeg u bij tot de maatschappelijke onrust die internationale rondtrekkende daderbendes met zich 

meebrengen. 

 

Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat u een ernstig, reëel en actuele 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.  

 

*** 

 

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

§ 1 van de wet van 15 december 1980, betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
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vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, moet er rekening gehouden worden met de duur van 

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

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

oorsprong. 

 

*** 

 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat uit uw administratief dossier blijkt dat u in het verleden een 

relatie gehad heeft met M(...) V(...) (geboren te (...) op (...), Belgische nationaliteit sinds 01.01.1985). 

Samen hebben jullie mogelijkerwijze 1 (Belgisch) kind, (zie schrijven meester L. Detremmerie d.d. 

06.08,2001). Voor zover uit uw dossier blijkt, heeft u dit kind nooit erkend. Er liggen geen stukken voor 

waaruit zou kunnen blijken dat u contact onderhoudt met mevrouw en/of het meisje. Mevrouw is sinds 

juni 2002 gehuwd met een andere man, deze laatste heeft het kind erkend en zij draagt inmiddels zijn 

familienaam. U maakte trouwens zelf geen melding van deze relatie, noch van dit kind, wat enkel kan 

bevestigen dat er effectief geen sprake (meer) is van een gezinsleven met één van hen. 

 

U bent sinds 27.03.2002 gehuwd met L(...) I(...) (geboren te (...) op (...), Belgische nationaliteit sinds 

5.09.1991). Uit jullie relatie werden 2 kinderen geboren : K(...) T(...) (geboren op (...).1999) en K(...) 

M(...), (geboren op (...).2001) beide kinderen hebben de Belgische nationaliteit en zijn inmiddels 

meerderjarig. Zij zijn allen gevestigd in België. Volgens de gegevens uit het rijksregister woont u niet 

meer samen met uw echtgenote en jullie beide kinderen sinds 16.05.2007. Uw echtgenote en jullie twee 

kinderen bezoeken u van tijd tot tijd in de gevangenis. 

 

Het waarborgen van een recht op eerbiediging van het gezinsleven veronderstelt hét bestaan van een 

gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het EVRM: De beoordeling of er al dan niet 

sprake is van een beschermenswaardig gezinsleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van 

de aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke banden (EHRM 12 juli 2001, K. en 

T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Serife YiQit/Turkije (GK), § 93). Hoewel u nog steeds 

gehuwd bent met mevrouw L(...) en zij u soms nog bezoekt in de gevangenis, liggen er geen stukken 

voor waaruit zou blijken dat uw relatie met uw echtgenote voldoende hecht is om de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM te rechtvaardigen. Jullie wonen immers sinds mei 2007 niet meer (officieel) 

samen, u heeft intussen (minstens) twee andere (duurzame) relaties gehad en uit één van die relaties 

zou, volgens uw verklaringen, zelfs een kind geboren zijn. Onderhavige beslissing vormt aldus geen 

schending van artikel 8 van het EVRM ten opzichte van uw echtgenote. 

 

Opdat in het bijzonder een relatie tussen meerderjarige kinderen en ouders onder de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM kan vallen, zijn er in beginsel bijkomende elementen van afhankelijkheid vereist 

die anders zijn dan de gewoonlijke affectieve banden (EHRM 15 oktober 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. 

Frankrijk, par. 33; EHRM 12 januari 2010, nr. 47486/06, A.W. Khan v. Verenigd Koninkrijk, par. 32; 

EHRM 15 mei 2012, nr. 16567/10, Nacic e.a. v. Zweden, par. 76). In casu heeft u geen bijkomende 

elementen van afhankelijkheid aangetoond die anders zijn dan de gewoonlijke affectieve banden, zoals 

vereist in de toepasselijke rechtspraak van het EHRM. 

 

Aangezien zowel uw kinderen als uw echtgenote Belg zijn, kunnen zij België vrij in en uitreizen en 

contact met u onderhouden via periodieke reizen naar de plaats waar u verblijft of via mail, telefoon en 

andere communicatiemiddelen. 

 

U heeft een relatie gehad met M(...) M(...) (geboren te (...) op (...), van Belgische nationaliteit sinds 

01.09.2009) Jullie zouden samen een zoon, M(...) R(...),(geboren te Schaarbeek op (...).2008, van 

Belgische nationaliteit sinds 01.09.2009), hebben. Uit het rijksregister blijkt dat jullie op eenzelfde adres 

ingeschreven stonden van 21.04.2008 tot 13.10.2008. Beiden hebben u reeds, zij het zelden, bezocht in 

de gevangenis. Inmiddels heeft u, volgens uw eigen verklaringen, een duurzame relatie met een andere 

dame, hieruit kan afgeleid worden dat uw relatie met mevrouw M(...) tot een einde gekomen is. Toen 

R(...) geboren werd , was u gehuwd met mevrouw L(...), er liggen geen stukken voor waaruit blijkt dat u 

daadwerkelijk de vader bent van R(...), noch dat u hem officieel als uw zoon erkend zou hebben. U legt 

daarnaast geen enkel bewijsstuk voor dat aantoont hoe u invulling geeft aan het gezins-en/of 

familieleven met uw vermeende zoon R(...), noch wordt aangetoond dat u een sterke band zou hebben 

met hem. U toont niet aan of u bijdraagt aan het onderhoud van het kind en of u meebeslist over zijn 

opvoeding. Het is niet onredelijk aan te nemen dat uw aandeel in de opvoeding van R(...) eerder 

verwaarloosbaar is aangezien u het grootste deel van zijn jonge leven in detentie zat. 
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Overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM heeft de uitwijzing van een ouder die niet samenwoont 

met zijn minderjarig kind niet dezelfde ontwrichtende impact op het leven van deze kinderen als de 

uitwijzing van de ouder die wel als een gezin samenwoont met zijn minderjarige kinderen, zeker indien 

contact via telefoon en internet mogelijk blijft en er voor de kinderen geen beletsel bestaat om deze 

ouder te gaan opzoeken in diens land van herkomst. (EHRM 18oktober 2006, Uner/Nederland; EHRM 8 

januari 2009, Grant / het Verenigd koninkrijk; EHRM 17 februari 2009, Onur/het Verenigd Koninkrijk). Uit 

niks blijkt dat u geen contact met R(...) zou kunnen hebben via internet en/of telefoon, bovendien heeft 

hij de Belgische nationaliteit en kan hij België dus vrijelijk in- en uitreizen. 

 

Het feit dat u vader was heeft u er niet van weerhouden om strafbare feiten te plegen en meerder 

veroordelingen op te lopen. Dit getuigt allerminst van verantwoordelijkheid tegenover uw kinderen, zoals 

van het ouderlijk gezag zou mogen verwacht worden. Gelet op uw langdurige detentie, is uw aandeel in 

de opvoeding van uw kinderen eerder verwaarloosbaar. 

 

In de vragenlijst die u invulde op 25.10.2018 verklaarde u een duurzame relatie te hebben met N(...) 

N(...) (geboren te (...) op (...), Roemeense nationaliteit). U vermeldde deze relatie niet in de vragenlijst 

die u invulde op 16.10.2018. Mevrouw bevond zich in detentie van 20.12.2016 tot 05.12.2017. Van juni 

2018 tot zij op 21.01.2019 opnieuw in de gevangenis opgesloten werd, bezocht zij u zeer regelmatig in 

de gevangenis. Zij diende op 05.06.2018 een verblijfsaanvraag in als werkneemster in loondienst 

(bijlage 19) en zij verkreeg ten gevolge van die aanvraag recht op verblijf.. Op 21.01.2019 werd zij 

opnieuw opgesloten in de gevangenis en zit zij een gevangenisstraf uit van 40 maanden omwille van 

heling en bendevorming. Op 21.02.2019 werd aan mevrouw N(...) in de gevangenis een brief betekend 

waarin ze verzocht werd om binnen 15 dagen een aantal recente bewijzen van haar huidige activiteit 

voor te leggen opdat gecontroleerd zou kunnen worden of aan de naleving van de voorwaarden voor de 

uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan. 

 

Er kan redelijkerwijze aangenomen worden dat zij van bij de aanvang van jullie relatie op de hoogte was 

(of had moeten zijn) van uw strafrechtelijk verleden, van de mogelijke gevolgen hiervan op uw verblijf en 

op jullie toekomstige gezinssituatie. Ook wat deze relatie betreft, liggen er thans geen stukken voor 

waaruit zou blijken dat zij voldoende hecht is om de bescherming van artikel 8 van het EVRM te 

rechtvaardigen. U verschaft geen enkel detail over deze relatie. U legt enkel een onvolledig huurcontract 

voor van een appartement in (...) waar zowel uw als mevrouws naam op staat, wellicht is dit (een 

gedeelte van) het contract van de woning waar u sinds 05.06.2018 ingeschreven staat ((...),(...)). 

Mevrouw is nooit officieel op dat adres ingeschreven ingeschreven geweest. Uit het “Vonnis tot afwijzing 

van een elektronisch toezicht” uitgesproken door de Strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen op 

14.12.2018 blijkt: “U zou terecht kunnen in (...) bij N(...) N(...) (sic), een dame die u leerde kennen tijdens 

uw huidige detentie en met wie u sedert kort een relatie heelt. Volgens het maatschappelijk onderzoek 

dat werd uitgevoerd met het oog op penitentiair verlof is dit geen ondersteunend milieu en bovendien 

staat het verblijfsrecht van deze dame ook ter discussie.” 

 

Zelfs indien zou aangenomen kunnen worden dat u werkelijk een beschermenswaardig gezinsleven zou 

onderhouden met mevrouw N(...), dan nog blijken geen hinderpalen om het gezinsleven in uw of haar 

herkomstland of elders verder te zetten. Uit niks blijkt dat een gezinsleven enkel in België verdergezet 

dan wel opgebouwd zou kunnen worden, het staat uw partner vrij u vrijwillig te volgen naar uw land van 

herkomst of elders. 

 

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 ernstige bedreiging die u door uw 

persoonlijk gedrag vormt voor de openbare orde zwaarder weegt dan de persoonlijke en 

gezinsbelangen die u eventueel zou kunnen doen gelden. 

 

*** 

 

U bent, onder een valse naam (KRA(...) Sh(...)), in oktober 1996, op 21 jarige leeftijd voor het eerst naar 

België gekomen. U werd sindsdien tot driemaal toe naar Albanië gerepatrieerd: op 20.09.2000, op 

06.08.2001 en op 25.01.2002. Op basis van uw huwelijk met een Belgische, verkreeg u naar aanleiding 
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van uw aanvraag tot gezinshereniging d.d. 17.06.2002, recht op verblijf in België onder uw ‘echte’ naam 

(K(...) S(...)). 

 

Thans bent u 44 jaar oud. Een zeer groot deel van de tijd die u in België doorbracht, verkeerde u in één 

of andere vorm van detentie. 

 

U heeft nog geen duurzaam verblijfsrecht verworven. In dit kader dient erop gewezen te worden dat het 

Europese Hof van Justitie bij zijn uitlegging van artikel 16, lid 2, van richtlijn 2004/38 reeds geoordeeld 

heeft dat de oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf door de nationale rechter aantoont 

dat de betrokkene de door de samenleving van het gastland in diens strafrecht tot uiting gebrachte 

waarden niet eerbiedigt, zodat de inaanmerkingneming van in de gevangenis doorgebrachte perioden 

voor de verwerving van het duurzame verblijfsrecht in de zin van artikel 16, lid 2, van richtlijn 2004/38, 

klaarblijkelijk zou indruisen tegen het doel dat door deze richtlijn met de instelling van dit verblijfsrecht 

wordt nagestreefd (arrest van 16 januari 2014, Onuekwere, C-378/12, punt 26). 

 

Gelet op uw verblijf in het Rijk kan weliswaar worden aangenomen dat u banden heeft ontwikkeld met 

dit land, doch er blijkt niet dat deze van een dergelijk uitzonderlijke aard zouden zijn dat ze 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 

vaststelling dat u sinds uw aankomst in België talrijke veroordelingen opliep, wijst er op dat u niet 

geïntegreerd bent in de Belgische samenleving. Integratie veronderstelt ook dat men de Belgische 

reglementering respecteert en zich aldus onthoudt aan het plegen van strafbare feiten. 

 

Er kan redelijkerwijze wijze aangenomen worden dat u nog sociale, culturele en familiale banden heeft 

met uw land van herkomst waarvan u de taal spreekt. U verklaarde in het formulier hoorrecht dat u 

invulde op 16.10.2018 dat u af en toe contact heeft met uw broers in Albanië. In het formulier hoorrecht 

dat u 9 dagen later invulde, verklaarde u dan weer dat u dan wel 2 broers en 2 zussen heeft in Albanië 

maar dat u al sedert 13 jaar geen contact meer met hen heeft. Zelfs indien aangenomen zou worden dat 

u effectief geen contact meer zou hebben met de familie die daar nog woont, kan verondersteld worden 

dat u - indien nodig- zou kunnen terugvallen op een netwerk van vrienden en kennissen. U was immers 

reeds 21 jaar oud toen u voor het eerst in België aankwam, het is niet onredelijk te veronderstellen dat 

men op die leeftijd reeds een netwerk van vrienden en kennissen opgebouwd heeft. Indien u deze 

banden sinds uw vertrek verwaarloosd heeft, is dat een persoonlijke keuze geweest en wil dit niet 

zeggen dat deze banden niet opnieuw aangehaald zouden kunnen worden. Ook in België vertoeft u 

blijkbaar in het Albanese milieu, getuige hiervan o.a. uw laatste veroordeling waarbij al uw kompanen de 

Albanese nationaliteit hadden. Bovendien blijkt uit uw administratief dossier dat u naar 3 verschillende 

telefoonnummers in Albanië belt. 

 

U kan via de moderne communicatiemiddelen contact onderhouden met uw vrienden in België en zij 

zouden u, indien gewenst, kunnen bezoeken daar waar u zich zal vestigen. 

 

Wat uw werkverleden in België betreft, blijkt uit uw administratief dossier dat u zeer sporadisch was 

tewerkgesteld op de reguliere arbeidsmarkt. Dat u thans een werkaanbod zou bekomen hebben van 

een werkgever (Firma B(...), zie SURB vonnis d.d. 14.12.2018) doet geen afbreuk aan.de vaststelling 

dat u sinds de tweede helft van het jaar 2002 aan de arbeidsmarkt had kunnen deelnemen. Voor zover 

u een reële kans zou maken op de Belgische arbeidsmarkt zou toch mogen verwacht worden dat u 

intussen duidelijke economische banden zou hebben opgebouwd en zou kunnen buigen op een 

duidelijk werkverleden of toch minstens de correcte attitude om aan de slag te gaan op de reguliere 

arbeidsmarkt. In plaats van te werken opteerde u ervoor diefstallen te plegen wat getuigt van een totaal 

gebrek aan respect voor andermans eigendom en fysieke integriteit en een gewetenloze drang naar 

snel en gemakkelijk geldgewin. Daarenboven verhogen dergelijke diefstallen het algehele 

onveiligheidsgevoel bij de burgers. 

 

U hebt geen elementen aangebracht met betrekking tot uw gezondheid of met betrekking tot de 

gezondheidstoestand van één van uw familieleden die onderhavige beslissing zouden kunnen 

beïnvloeden. 

 

De bescherming van de openbare orde weegt zwaarder dan de privébelangen die u kan doen gelden. 

 

Gelet op de ernst en de frequentie van de feiten en gelet op het gegeven dat u geen lessen lijkt te 

trekken uit uw eerdere veroordelingen, wordt op grond van bovenstaande geconcludeerd er ernstige 
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redenen van openbare orde zijn waardoor net beëindigen van uw verblijfsrecht een noodzakelijke 

maatregel vormt voor de bescherming van de openbare 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 

 

2.1 Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet 

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

leggen van de verzoekende partij. 

 

2.2 Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

vreemdelingenwet) doet de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) uitspraak op basis 

van de synthesememorie, behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, met name de formele en de materiële motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel in samenhang met een schending van artikel 8 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), artikel 62 van de 

vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991). 

 

Zij zet in haar synthesememorie het volgende uiteen: 

 

“Artikel 8 EVRM bepaalt het volgende : (...) 

 

Dat verzoeker reeds geruime tijd in België woont samen met zijn kinderen. Hij heeft een vaste feitelijke 

verblijfplaats in België en zoals blijft uit zijn administratief dossier kan verzoeker verblijven bij zijn 

vriendin, mevr. N(...) N(...) te (...). 

 

Dat verzoeker geniet van een stabiel privé-en familiaal leven. 

 

Dat verzoeker zijn leven in België wenst verder te zetten samen met zijn familie, kinderen en vriendin, 

dat aan dit familieleven op onrechtmatige en disproportionele wijze afbreuk wordt gedaan in verhouding 

tot het doel dat men nastreeft. Het gaat immers om het belang van de openbare orde, een nationaal 

belang dat niet mag raken aan de fundamentele rechten, in casu het fundamentele recht op een privé- 

en familieleven zoals bepaald in art 8 E.V.R.M., of Europese grondwettelijke principes zoals het 

gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel. 

 

Overigens heeft verzoeker geen contact meer met zijn familieleden in Albanië en heeft hij al geruime tijd 

absoluut geen binding meer met zijn land 

 

Dat de bestreden beslissing in casu op disproportionele wijze ingrijpt op het privé- en familieleven van 

verzoekster daar deze er toe leidt, dat in geval van uitwijzing, verzoekster gescheiden zal moeten leven 

van haar dochter in schending met art. 8 E.V.R.M. 

 

Dat aldus ten gevolge van de schendingen van art. 8 E.V.R.M. in samenhang met de materiële 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel in samenhang met artikel 62 van de Vreemdelingenwet 

en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen de bestreden beslissing dan ook dient vernietigd te worden. 

 

Dat ten gevolge van de schendingen van de in het verzoekschrift vermelde middelen de bestreden 

beslissing dan ook dient vernietigd te worden.” 

 

3.2 De Raad wijst erop dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 – net als artikel 62 van de 

vreemdelingenwet – de administratieve overheid verplichten in de akte de juridische en feitelijke 
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overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit op ‘afdoende’ wijze. Het 

afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat 

ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste 

bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de wet van 29 juli 1991, bestaat 

erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen 

op grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 9 september 2015, nr. 

232.140).  

 

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen, zodat de verzoekende partij niet kan voorhouden dat de juridische en feitelijke 

overwegingen die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, niet in deze beslissing zouden zijn 

opgenomen. In deze mate maakt zij een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet niet aannemelijk. 

 

De verzoekende partij voert tevens de schending van de materiële motiveringsplicht aan. Deze houdt in 

dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op deugdelijke motieven, dit zijn motieven 

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van die 

handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 december 2011, nr. 216.669; RvS 20 

september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële motivering vereist met 

andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven met een 

voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 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 na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van 

de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid dan weer de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

De vraag of sprake is van een afdoende motivering en de voorgehouden schending van de materiële 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel worden onderzocht in het licht van de bepaling 

waarvan de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert, met name artikel 8 van het EVRM, dat 

luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder 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.” 

 

De Raad herinnert eraan dat artikel 8 van het EVRM erop gericht is om het individu te beschermen 

tegen een willekeurige overheidsinmenging in het gezins- en privéleven.  

 

Evenwel benadrukt de Raad dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor 

het gezins- en privéleven niet absoluut is. Inzake immigratie heeft het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens (hierna: EHRM) bij diverse gelegenheden eraan herinnerd dat het EVRM als dusdanig 

geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen 

onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 

maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van 

het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting 

inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te 

respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, 
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Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van 

internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het 

bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 

februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). 

 

Anderzijds, hoewel artikel 8 van het EVRM dus geen absoluut recht omvat en ongeacht of een verblijf 

wordt geweigerd dan wel beëindigd, zijn Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden om, binnen de 

beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken tussen de concurrerende 

belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68-

69). In zaken die zowel op een gezinsleven als op immigratie betrekking hebben, zal de omvang van de 

negatieve dan wel positieve verplichtingen van een Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van 

het EVRM afhankelijk zijn van de individuele omstandigheden van de betrokken personen en het 

algemeen belang (EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 140). 

 

Zowel wanneer sprake is van een eerste vraag om toelating tot verblijf als wanneer het gaat om een 

weigering van een voortgezet verblijf, zijn de toepasselijke beginselen dezelfde en moet dezelfde 

kernvraag worden beantwoord, met name of de Staat binnen haar beleidsmarge een billijke afweging 

gemaakt heeft tussen de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 

28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68-69).  

 

De beleidsmarge van Verdragsluitende Staten wordt overschreden wanneer Staten geen billijke 

afweging maken tussen het algemeen belang enerzijds, en het belang van het individu anderzijds. Of 

het nu een negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen moeten de 

genomen maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel zijn. Rekening houdend met het feit enerzijds 

dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van de overige bepalingen van het EVRM, te 

maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of met praktische regelingen (EHRM 5 

februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel primeert op de bepalingen van de 

vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de taak van de administratieve overheid 

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

van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. De toepassing van de 

vreemdelingenwet moet aan de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden getoetst (cf. RvS 26 

mei 2009, nr. 193.522). Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij Verdragsluitende Staten: bij het 

nemen van een verblijfs- en/of verwijderingsbeslissing moeten steeds nauwgezet de individuele en 

concrete omstandigheden van een bepaald geval worden onderzocht in het kader van een billijke 

belangenafweging.  

 

De verzoekende partij beroept zich enerzijds op een gezinsleven met haar kinderen en haar partner, 

mevrouw N. N., en anderzijds op een privéleven in België. Zij wijst erop dat zij geniet van een stabiel 

privé- en familiaal leven, dat zij geen contact meer heeft met haar familieleden in Albanië en dat zij al 

geruime tijd absoluut geen binding heeft met haar land. Volgens haar grijpt de bestreden beslissing in, 

op disproportionele wijze, in het privé- en familieleven, daar deze beslissing ertoe leidt dat zij ingeval 

van uitwijzing gescheiden zal moeten leven van haar dochter. 

 

De Raad wijst erop dat in de bestreden beslissing uitgebreid wordt gemotiveerd over het gezins- en 

privéleven van de verzoekende partij, waarbij ook rekening wordt gehouden met de banden die zij heeft 

met België en met haar binding met Albanië. De verzoekende partij gaat in het geheel niet in op de 

concrete motivering van de bestreden beslissing in dit verband. Zij kan met haar vage en ongestaafde 

betoog dan ook niet aannemelijk maken dat deze motivering niet afdoende, onzorgvuldig en onjuist zou 

staan. Ook zet zij op geen enkele manier uiteen op grond waarvan zij aanneemt dat de in de bestreden 

beslissing opgenomen motivering niet zou volstaan in het licht van artikel 8 van het EVRM, zodat zij ook 

een schending van dit artikel niet aannemelijk maakt.  

 

Bijkomend wijst de Raad erop dat de bestreden beslissing geen bevel om het grondgebied te verlaten 

bevat, zodat de verzoekende partij niet duidelijk maakt op welke manier zij ten gevolge van deze 

beslissing zou worden uitgewezen. 

 

In de mate dat de verzoekende partij in fine van haar uiteenzetting nog stelt dat de bestreden beslissing 

ten gevolge van de in het verzoekschrift vermelde middelen moet worden vernietigd, herhaalt de Raad 

dat hij uitspraak doet op basis van de synthesememorie. 
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Het enig middel is ongegrond. 

 

3.3 De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf juli tweeduizend negentien door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 

 


