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 nr. 224 070 van 17 juli 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. DE SCHUTTER 

Brusselsesteenweg 54/1 

2800 MECHELEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 8 april 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 1 maart 2019 tot weigering van verblijf 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 11 april 2019 met refertenummer 

X 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 juni 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juni 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN WALLE, die loco advocaat B. DE SCHUTTER 

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

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 28 maart 2017 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie. 

 

1.2. Op 25 september 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden  
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zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij 

een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.3. Bij arrest nr. 208 508 van 31 augustus 2018 vernietigt de Raad de beslissing vermeld in punt 1.2. 

 

1.4. Op 1 maart 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 

bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als 

volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 28/03/2017 werd 

ingediend door: 

 

(…) 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van ander 

familielid van een burger van de Unie.  

 

Betrokkene vraagt gezinshereniging aan in functie van zijn Belgische echtgenote de genaamde V.,C. 

(…) (RR 93.04.29 234-04) in toepassing van artikel 40 ter, §2, eerste lid, 2° van de wet van 15/12/80.  

 

Onderhavige beslissing betreft een nieuwe beslissing naar aanleiding van de vernietiging van de 

beslisisng van 25/09/2017 door de RVV in zijn arrest met nummer 208 508 dd. 31/08/2018. Deze 

vernietigingsbeslisisng werd aan betrokkene betekend dd. 04/09/2018.  

 

Het verblijfsrecht dient opnieuw geweigerd te worden op basis van artikel 43 van de wet van 15/12/80 

dat stelt dat het verblijf geweigerd kan worden om redenen van openbare orde of de nationale veiligheid.  

 

Betrokkene heeft reeds een eerdere aanvraag ingediend dd. 23/09/2014 dewelke werd geweigerd op 

basis van openbare orde dd. 20/03/2015. Betrokkene werd in 2011 en 2012 veroordeeld door de 

correctionele rechtbank van Mechelen voor opzettelijke slagen en verwondingen.  

 

Op 11/08/2016 wordt betrokkene opnieuw veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen met 

als gevolg ziekte of arbeidsongeschiktheid door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen (afdeling 

Mechelen) tot een gevangenisstraf van 1 jaar (met uitstel van 3 jaar voor ½ of een geldboete van 100,00 

EUR (x6 = 600,00Eur vervangende gevangenisstraf van 1 maand).  

 

Gelet op de aard en het recidive karakter van de feiten kan niet worden miskend dat het persoonlijk 

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

fundamenteel belang van de samenleving.  

 

Vandaar dat overeenkomstig art. 43 van de wet van 15.12.1980 het verblijfsrecht aan betrokkene kan 

geweigerd worden. Betrokkene had moeten weten dat dergelijk gedrag niet ten goede zou komen aan 

het verwerven van regulier verblijfsrecht. Des te meer omdat hij dd. 20/03/2015 reeds een weigering van 

zijn aanvraag had bekomen op basis van openbare orde. Hij heeft hier kennelijk niets uit geleerd. Het 

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

zijn in de Belgische samenleving en dit eigenlijk ook niet te willen na te streven. Het getuigt ook van 

weinig verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn vrouw wetende dat zijn crimineel gedrag niet ten goede 

zou komen aan het verwerven van regulier verblijfsrecht.  

 

Gezien deze overwegingen wordt het persoonlijke en familiale belang, op basis van dewelke betrokkene 

het verblijfsrecht wenst te bekomen, van betrokkene hier dan ook ondergeschikt geacht aan de 

vrijwaring van de openbare orde. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt immers in het arrest 

49.830 d.d. 22.04.2010 onder andere dat uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt dat een inmenging 

in het privé- en gezinsleven mogelijk is wanneer er een wettelijke basis is en een maatregel nodig is om 

bepaalde doelstellingen, zoals de bescherming van de openbare orde te verzekeren.  
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Verder wat de duur van het verblijf van betrokkene in België betreft, is hij met zijn ouders meegekomen 

naar België toen hij 9 jaar was om asiel aan te vragen dd. 20/09/2000. Daarnaast dienden zijn ouders 

de ene na de andere procedure in om alsnog verblijfsrecht te bekomen. Zijn ouders hebben tot op 

heden geen verblijf bekomen. Betrokkene huwde dd. 15/09/2014 met zijn huidige echtgenote en diende 

dd. 23/09/2014 een eerste aanvraag gezinsherenging in.  

Inmiddels is betrokkeen 27 jaar oud. Het wordt niet betwist dat hij door zijn lange verblijf, bepaalde 

banden met België heeft opgebouwd, dat hij hier vrienden en kennissen heeft en dat zijn sociale leven 

zich hier afspeelt. Uit niks blijkt echter dat de banden die hij met België opgebouwd heeft van een 

dergelijk uitzonderlijke aard zijn dat deze vermogen op te wegen tegen het ernstig en actueel gevaar dat 

hij door zijn persoonlijk gedrag kan worden geacht te vormen voor de openbare orde. Het is niet 

onredelijk te stellen dat zijn gedrag, dat een ernstige verstoring van de openbare orde vormt, blijk geeft 

van de afwezigheid van de wil om werkelijk te integreren in de samenleving waarbinnen hij zich ophoudt 

en waarvan hij meermaals bepaalde fundamentele waarden heeft miskend. Integratie veronderstelt ook 

dat men de Belgische reglementering respecteert en zich aldus onthoudt aan het plegen van strafbare 

feiten.  

 

Wat betreft de economische situatie er zijn geen recente gegevens in het dossier terug te vinden dat 

betrokkene zou zijn tewerkgesteld. Indien dit wel het geval zou zijn dat is het louter hebben van een 

tewerkstelling en het verwerven van een inkomen geenszins een beletsel voor het nemen van 

onderhavige beslissing. Verder dient opgemerkt te worden dat betrokkene enkel vrije toegang kreeg tot 

de Belgische arbeidsmarkt door zijn aanvraag gezinshereniging en de afgite van het AI en hij zodoende 

vrijgesteld was van de verplichting om met een arbeidskaart te werken.  

 

Wat betreft de sociale- en culurele integratie kan worden gesteld dat deze hier niet aan de orde is 

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

geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving en dit eigenlijk ook niet na te streven.  

 

Wat betreft de medische toestand blijkt niet uit het administratief dossier dat er medische beletsels 

zouden zijn waarmee rekening moet worden gehouden.  

 

Het staat dan ook niet ter discussie, gezien de duidelijke bepalingen van artikel 43 van de wet van 

15.12.1980, dat het verblijf van meer dan drie maanden dient geweigerd te worden aan betrokkene.  

 

Het AI van betrokkene dient te worden ingetrokken.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoekende partij heeft binnen de in artikel 39/81, vierde 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) voorziene termijn van 8 dagen, de griffie in kennis 

gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid 

van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het eerste lid. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste en enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 43, §2 van 

de Vreemdelingenwet in samenhang met 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), van 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) en van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de materiële motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Haar enig middel licht de verzoekende partij toe als volgt: 

 

“1.  

 

Op grond van het artikel 43, §1, 2° Vreemdelingenwet kan verweerder het verblijf van verzoeker 

weigeren om redenen van openbare orde.  
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Artikel 43, §2 van de Vreemdelingenwet stelt echter ook:  

 

"Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt om een dergelijke beslissing te nemen, houdt hij 

rekening met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, zijn leeftijd, zijn 

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

en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong".  

 

Verweerder is ingevolge het artikel 43, §2 van de Vreemdelingenwet dus verplicht rekening te houden 

met:  

 

- verzoekers leeftijd  

- zijn gezondheidstoestand  

- zijn gezinssituatie  

- zijn economische situatie  

- zijn sociale en culturele integratie  

- de mate van zijn bindingen met zijn herkomstland Kosovo.  

 

Voor zover in de bestreden beslissing al een evaluatie kan worden gelezen van deze criteria, komt 

verweerder kennelijk niet verder dan de stelling dat uit het feit dat hij veroordeeld werd voor bepaalde 

strafrechtelijke tenlasteleggingen op zich al getuigt van het gebrek aan integratie.  

 

Weliswaar maakt de bestreden beslissing, in tegenstelling tot de eerder vernietigde beslissing van 

25.09.2017 wel uitdrukkelijk melding van verzoekers gezondheidstoestand, zijn economische situatie, 

zijn sociale en culturele integratie en zijn bindingen met het herkomstland en de duur van zijn verblijf in 

België.  

 

Echter kan de huidige motivering nog steeds niet volstaan, aangezien:  

 

1. Verweerder houdt geen rekening met het feit dat verzoeker vader is geworden van een Belgisch kind  

 

Verweerder houdt niet in het minst rekening houdt met het feit dat verzoeker vader is geworden van een 

Belgisch kind, zodat er abstractie wordt gemaakt van zijn gezinsleven.  

 

Verzoekers' advocaat heeft verweerder hier tot tweemaal toe over aangeschreven (stukken 2 en 4). Het 

stuk 3.1 (medisch attest) werd toegevoegd aan de e-mail van 18.09.2019 (stuk 2) en vermeldt duidelijk 

"27.02.2019" als vermoedelijke bevallingsdatum. Op 25.02.2019, dus slechts vier dagen voordat de 

thans bestreden beslissing werd genomen, stuurde verzoekers advocaat een nieuw bericht per e-mail 

en per fax naar verweerder, waarin het luidt:  

 

"In de mail hieronder (die van 18.09.2018, eigen aanvulling) wees ik al op de loonfiches van mijn cliënt 

tot dan toe, alsook op de aankoop dóór zijn echtgenote en hemzelf van een huis, én op het feit dat zijn 

Belgische echtgenote C.V. (…) zwanger is. Deze zal eerstdaags inderdaad normaal gezien bevallen, 

zodat mijn cliënt vader wordt van een Belgisch kind. "  

 

Op 26.02.2019, hetzij dus één dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum die werd vermeld in het 

medisch attest dat op 18.09.2018 werd overgemaakt aan verweerder, is verzoeker inderdaad vader 

geworden van een Belgisch kind.  

 

Ook al werd de bestreden beslissing aldus genomen voordat verzoeker in staat was om de 

geboorteakte van zijn pasgeboren Belgische dochter over te maken aan verweerder, verweerder wist of 

moest weten dat verzoekers gezin zou worden uitgebreid, en had hiermee bijgevolg moeten rekening 

houden. In de bestreden beslissing kan niets worden teruggevonden over verzoekers gezinsleven (ook 

niet met betrekking tot de relatie met zijn Belgische echtgenote), laat staan dat werd gemotiveerd 

omtrent zijn vaderschap over een Belgisch kin. Aldus heeft verweerder geen rekening gehouden met 

alle elementen die hem ter kennis werden gebracht en die hem in staat moesten stellen om hiermee 

rekening te houden bij het nemen van zijn beslissing.  

 

De beslissing schendt dus het zorgvuldigheidsbeginsel (door geen rekening te houden met alle 

pertinente elementen waarvan hij kennis had) in samenhang met het artikel 43, §2 Vreemdelingenwet. 

Om deze reden alleen al dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.  
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2. Het volstaat niet om louter opsomming te maken van de criteria uit artikel 43.§2 Vreemdelingenwet  

 

Verweerder wijdt weliswaar uitdrukkelijk een alinea aan enkele criteria van het artikel 43, §2 

Vreemdelinge wet, maar weerlegt deze telkens onmiddellijk door te verwijzen naar zijn (vermeend) 

gevaar voor de openbare orde. Op die manier wordt er echter helemaal geen balans gemaakt tussen 

enerzijds zijn (vermeend) gevaar voor de openbare orde enerzijds en de elementen ten aanzien 

waarvan de gevaar moet worden afgewogen anderzijds.  

 

Zo geeft verweerder bij de bespreking van de lange duur van zijn verblijf in België in eerste instantie een 

loutere opsomming van de procedures die zijn ouders in België opstartten toen verzoeker minderjarig 

was om daar in tweede instantie te stellen dat "niet betwist wordt dat hij door zijn lange verblijf, bepaalde 

banden met België heeft opgebouwd, dat hij hier vrienden en kennissen heeft en dat zijn sociale leven 

zich hier afspeelt". In derde instantie vervolgt verweerder daarna dat zijn banden met België niet zo 

uitzonderlijk zouden zijn dat ze opwegen tegen zijn gevaar voor de openbare orde. Daarna stelt 

verweerder dat de strafbare feiten uit het verleden een wilsuiting zijn van zich niet te willen integreren.  

 

Verzoeker meent dat deze motivering niet volstaat:  

 

- vooreerst stelt verzoeker vast dat uit geen enkele wettelijke bepaling of rechtspraak blijkt dat 

verzoekers bindingen met België uitzonderlijk zouden moeten zijn alvorens zij in rekening mogen 

worden gebracht.  

 

- bovendien meent verzoeker dat zijn bindingen met België hoe dan ook uitzonderlijk mogen worden 

genoemd aangezien hij hier al zo lang verblijft, zijn sociale netwerk volledig in België heeft, hij gehuwd is 

met een Belgische vrouw, met wie hij samenwoont en een Belgisch kind heeft, dat hij hier werkt via een 

contract van onbepaalde duur, en dat hij met zijn echtgenote een huis gekocht heeft in België. De 

bindingen aan België, en het gebrek aan binding met zijn herkomstland Kosovo, zijn dus manifest. 

Verweerder houdt geen rekening met de nieuw aangebrachte elementen uit de berichten van 

18.09.2018 en 25.02.2019 en legt hoe dan ook niet uit waarom deze bindingen niet uitzonderlijk zouden 

zijn, voor zover dat inderdaad een vereiste zou kunnen zijn. Verzoeker ziet niet op welke manier hij nog 

meer bindingen met België kan hebben dan thans het geval is  

 

- Hoe dan ook gaat het niet op dat verweerder de bindingen met België minimaliseert door te verwijzen 

naar zijn (vermeend) gevaar voor de openbare orde. Hij moet net een afweging maken van alle 

elementen uit artikel 43, §2 in hun geheel, zonder elk element afzonderlijk te bekijken en af te wimpelen 

met verwijzing naar zijn (vermeend) gevaar voor de openbare orde. Verweerder doet immers hetzelfde 

bij de bespreking van de sociale en culturele integratie van verzoeker: hij stelt verweerder dat dit "niet 

aan de orde is" omwille van zijn (vermeend) gevaar voor de openbare orde, zonder een balans te 

maken tussen beide. Indien hij meende dat geen van deze elementen het resultaat van deze beslissing 

kon ombuigen, dan had verweerder op zijn minst moeten expliciteren waarom dit niet het geval is in 

casu. In die zin is de beslissing allerminst afdoende in de zin van het artikel 3 van de Wet van 

28.07.1991.  

 

De Raad heeft geen onderzoeksbevoegdheid en kan de afweging niet in de plaats van verweerder 

maken. De Raad kan alleen nagaan of de ingeroepen motieven van verweerder bestaan en 

zwaarwichtig genoeg zijn. In casu ontbreekt de evaluatie door verweerder van de voorgeschreven 

motieven echter, zodat uw Raad de bestreden beslissing zal moeten vernietigen.  

 

De schending van het artikel 43,§2 juncto het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht is om die 

reden alleen al aangetoond.  

 

3. Foute, of alleszins gebrekkige afweging van het artikel 8 EVRM  

 

Verweerder tracht stelt pro forma nog dat het art 8 van het EVRM niet geschonden wordt omdat volgens 

een arrest van uw Raad van 2010 zou blijken dat een inmenging in het privé- en gezinsleven mogelijk is 

wanneer er een wettelijke basis is en een maatregel nodig is om bepaalde doelstelling zoals de 

bescherming van de openbare orde te verzekeren.  

Verweerder laat na om dit verder toe te lichten en laat de bespreking van het geciteerde arrest 

achterwege. Het arrest is overigens ook niet terug te vinden in de databank op de website van uw Raad.  
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Het klopt uiteraard dat het artikel 8 EVRM geen absoluut recht is, dat aan een aantal beperkingen kan 

worden onderworpen zoals bepaald in het lid 2 van dezelfde bepaling. De analyse die verweerder in de 

bestreden beslissing maakt van het tweede lid van het artikel 8 EVRM beperkt zich echter tot (de loutere 

vermelding van) het legaliteits- en het legitimiteitscriterium maar laat hij de proportionaliteitstoets 

achterwege.  

 

Verweerder laat dus volstrekt na om te evalueren of zijn beslissing, met name de weigering van een 

verblijfsrecht aan verzoeker, ook evenredig is in het licht van de openbare ordeproblematiek die 

verweerder inroept.  

 

Verzoeker wijst op de vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens1 waarbij 

de criteria worden uiteengezet om deze evenredigheid stoets te maken. Deze rechtspraak werd 

ontwikkeld in het arrest Boultif / Zwitserland (54273/00 van 02.08.2001), en kwam in eerste instantie tot 

acht criteria, die later in het arrest Uner / Nederland (46410/99 van 18.10.2006, arrest Grote Kamer) nog 

met twee bijkomende criteria werd uitgebreid:  

 

1. De aard en ernst van het misdrijf  

2. De duur van het verblijf van de klager in het gastland  

3. De tijd die is verstreken sinds het misdrijf is begaan en het gedrag van de klager gedurende die 

periode  

4. De nationaliteiten van de betrokken personen  

5. De familiesituatie van de klager  

6. Of de partner wist van het misdrijf toen hij of zij de relatie begon met de klager 

7. Of er kinderen zijn, en wat hun leeftijd is  

8. De ernst van de moeilijkheden die de partner zal ondervinden in het land waarheen de klager zal 

worden uitgewezen.  

9. het belang en het welzijn van de kinderen, namelijk de ernst van de moeilijkheden voor de kinderen in 

het land waarheen de klager zal worden uitgewezen  

10. de sterkte van de sociale, culturele en gezinsbanden met het gastland en het land van herkomst  

 

Deze criteria werden zeer recent nog bevestigd in het arrest NDIDI/ Verenigd Koninkrijk van 17.09.2017 

(n° 41215/14).  

 

In casu is verzoeker een man van 28 jaar oud die sinds de leeftijd van 9 jaar bijna uitsluitend in België 

heeft gewoond, die hier in België daardoor zijn sociaal en familiaal leven heeft opgebouwd. Weliswaar 

wonen zijn ouders thans in Kosovo, hij heeft in België een broer en een zus die wettig verblijven. Hij 

heeft ook een standvastig huwelijk met een Belgische vrouw met wie hij een Belgisch kind heeft, dat de 

nabijheid van zijn beide ouders nodig heeft.  

 

Het klopt weliswaar dat hij meermaals werd veroordeeld voor slagen en verwondingen, doch de laatste 

veroordeling uit 2016 betreft feiten uit 2014, zodat verzoeker op het ogenblik van het nemen van de 

beslissing al vijf jaar niet meer in aanraking is gekomen met de Belgische politie of veiligheidsdiensten. 

Verzoeker gaat de verantwoordelijkheid voor deze feiten niet uit de weg maar wijst er wel op dat zij allen 

werden gepleegd op zeer jonge leeftijd (toen hij tussen de 18 en 23 jaar oud was) en dat hij meent dat 

deze jeugdzonden thans niet meer mogen doorwegen, of minstens niet opwegen tegen de andere 

criteria die vermeld worden in de rechtspraak van het EHRM. Verzoeker wijst er in dat verband op dat hij 

al jaren werkt, en sinds kort ook een contract van onbepaalde duur heeft. Dit verkleint de kans 

aanzienlijk op recidive (zie terzake het arrest Külekci / Oostenrijk, EHRM 1 juni 2017).  

 

Zodoende spreekt enkel criterium 1) eventueel nog tegen verzoeker, alhoewel de feiten niet van die 

zwaarwichtigheid waren dat zij aanleiding hebben gegeven tot een lange gevangenisstraf. Alle andere 

criteria uit de bovenvermelde rechtspraak spreken in het voordeel van verzoeker, maar worden door 

verweerder volstrekt onbelicht gelaten hoewel verzoeker hem daarvan perfect had geïnformeerd.  

 

Zelfs indien uit de rechtspraak van het EHRM steevast blijkt dat er een grote appreciatiemarge bestaat 

voor de lidstaten in de evaluatie van deze criteria, moeten de lidstaten deze afweging natuurlijk wel 

maken, en zorgt het uitblijven van een correcte en volledige belangenafweging in casu voor een 

schending van het artikel 8, lid 2 EVRM in samenhang met de motiveringsplicht. Verzoeker moet 

immers wel kunnen begrijpen waarom de afweging eventueel negatief uitvalt.” 
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3.2. De verzoekende partij betoogt onder meer dat er sprake is van een foute, minstens gebrekkige 

afweging in het licht van artikel 8 van het EVRM. Zij meent dat de verwerende partij pro forma stelt dat 

artikel 8 van het EVRM niet geschonden is omdat een inmenging in het privé- en gezinsleven mogelijk is 

wanneer er een wettelijke basis is en een maatregel nodig is om een bepaalde doelstelling, zoals de 

bescherming van de openbare orde, te verzekeren. De verzoekende partij betoogt dat de verwerende 

partij nalaat dit verder toe te lichten. Zij stelt dat het klopt dat artikel 8 van het EVRM geen absoluut 

recht is en aan een aantal beperkingen kan worden onderworpen, conform artikel 8, tweede lid van het 

EVRM, doch dat de analyse in de bestreden beslissing van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM 

beperkt is tot de vermelding van het legaliteits- en legitimiteitscriterium maar de proportionaliteitsvereiste 

achterwege laat, dat de verwerende partij dus nalaat om te evalueren of de bestreden beslissing 

evenredig is in het licht van de openbare ordeproblematiek die zij inroept. De verzoekende partij wijst op 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) waarbij criteria 

worden uiteengezet om deze evenredigheidstoets te maken, ontwikkeld in het arrest Boultif en Uner. De 

verzoekende partij wijst erop dat zij 28 jaar is en sinds de leeftijd van 9 jaar bijna uitsluitend in België 

heeft gewoond en hierdoor in België haar sociaal en familiaal leven heeft opgebouwd, dat zij een broer 

en zus heeft die wettig in België verblijven, dat zij ook een standvastig huwelijk heeft met een Belgische 

vrouw met wie zij een Belgisch kind heeft dat de nabijheid van beide ouders nodig heeft. De 

verzoekende partij betwist niet dat zij veroordeeld werd voor slagen en verwondingen, doch dat de 

laatste veroordeling betrekking heeft op feiten uit 2014, zodat zij op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing al vijf jaar niet meer in aanraking is gekomen met de Belgische politie of 

veiligheidsdiensten, dat de feiten gepleegd werden op zeer jonge leeftijd en dat zij meent dat de 

jeugdzonden thans niet meer mogen doorwegen, of minstens niet opwegen tegen de andere criteria 

vermeld in de rechtspraak van het EHRM. Zij wijst erop dat zij al jaren werkt en sinds kort ook een 

contract van onbepaalde duur heeft wat de kans op recidive verkleint. Zij meent dat enkel het criterium 

van de ernst en de aard van het misdrijf nog tegen haar spreken, hoewel de feiten niet van die 

zwaarwichtigheid waren dat ze aanleiding hebben gegeven tot een lange gevangenisstraf, dat de 

andere criteria in haar voordeel spreken, maar door de verwerende partij totaal onbelicht worden 

gelaten hoewel zij de verwerende partij hierover perfect had geïnformeerd.  

 

3.3. De verwerende partij heeft geen nota met opmerkingen ingediend. 

 

3.4. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

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

briefwisseling. 

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

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

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

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

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

 

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 v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210 029), is het de 

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

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

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het 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 en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

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

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-/privéleven hier te lande en anderzijds het 
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algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde. 

 

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

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

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

 

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

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat 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. 

 

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. 

 

In casu wordt niet betwist dat er sprake is van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM.  

 

Bijgevolg dient de Raad te onderzoeken of er sprake is van een schending van het recht op eerbiediging 

van het privé- en/of familie- en gezinsleven. 

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is niet 

absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM 

als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat 

waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan 

evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een staat de algemene verplichting inhoudt om de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43). De verdragsstaten hebben 

het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun 

verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-

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

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

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

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder 

artikel 8 van het EVRM. 

 

Het onderzoek naar het antwoord op de vraag of er een positieve verplichting is voor de staat om de 

betrokken vreemdeling op zijn grondgebied te laten komen of verblijven zodat hij zijn recht op 

eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen (EHRM 

28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105) geschiedt aan 

de hand van de supra vermelde ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een redelijke  

afweging heeft gemaakt tussen de concurrerende belangen van de het individu, enerzijds, en de 

samenleving, anderzijds. 

 

Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. De omvang van de 

positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de betrokken individuen en 

het algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37; EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), 

§ 106-107). 

 

3.5. In casu stelt de Raad vast dat de gemachtigde in essentie en op zeer algemene wijze heeft 

vastgesteld dat de persoonlijke en familiale belangen, op grond waarvan de verzoekende partij het 

verblijf wenst te bekomen, ondergeschikt worden geacht aan de vrijwaring van de openbare orde, dat uit 

artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt dat een inmenging in het gezins- en privéleven mogelijk is 
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wanneer er een wettelijke basis is en een maatregel nodig is om een bepaalde doelstelling, zoals de 

bescherming van de openbare orde, te verzekeren. Betreffende het gezinsleven met haar echtgenote 

wordt enkel overwogen dat het van weinig verantwoordelijk getuigt ten aanzien van haar vrouw wetende 

dat haar crimineel gedrag niet ten goede zou komen aan het verwerven van regulier verblijfsrecht. 

 

De verzoekende partij stelt daartegenover dat er sprake is van een foute, minstens gebrekkige afweging 

in het licht van artikel 8 van het EVRM. Zij meent dat de verwerende partij pro forma stelt dat artikel 8 

van het EVRM niet geschonden is omdat een inmenging in het privé- en gezinsleven mogelijk is 

wanneer er een wettelijke basis is en een maatregel nodig is om een bepaalde doelstelling, zoals de 

bescherming van de openbare orde, te verzekeren. Zij stelt dat het klopt dat artikel 8 van het EVRM 

geen absoluut recht is en aan een aantal beperkingen kan worden onderworpen, conform artikel 8, 

tweede lid van het EVRM, doch dat de analyse in de bestreden beslissing van het tweede lid van artikel 

8 van het EVRM beperkt is tot de vermelding van het legaliteits- en legitimiteitscriterium maar de 

proportionaliteitsvereiste achterwege laat, dat de verwerende partij dus nalaat om te evalueren of de 

bestreden beslissing evenredig is in het licht van de openbare ordeproblematiek die zij inroept. De 

verzoekende partij wijst erop dat zij 28 jaar is en sinds de leeftijd van 9 jaar bijna uitsluitend in België 

heeft gewoond en hierdoor in België haar sociaal en familiaal leven heeft opgebouwd, dat zij een broer 

en zus heeft die wettig in België verblijven en dat zij ook een standvastig huwelijk heeft met een 

Belgische vrouw met wie zij een Belgisch kind heeft dat de nabijheid van beide ouders nodig heeft. 

 

3.6. Zoals hierboven reeds werd gesteld, komt het aan de verwerende partij toe om een redelijke 

afweging te maken tussen de concurrerende belangen van het individu, rekening houdende met diens 

specifieke situatie enerzijds, en het algemeen belang, anderzijds.  

 

Hoewel in de bestreden beslissing wel degelijk motieven worden opgenomen betreffende de duur van 

het verblijf in België, haar economische situatie, haar sociale- en culturele integratie en medische 

toestand, blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing geenszins waarom haar familiale belangen, 

waarbij sprake is van een huwelijksleven en de geboorte van een gemeenschappelijk kind – waarbij 

vermeld kan worden dat de verwerende partij er van op de hoogte werd gesteld dat deze geboorte 

voorzien was voor 27 februari 2019 en aldus voor het nemen van de bestreden beslissing –, 

ondergeschikt worden geacht aan de vrijwaring van de openbare orde. Uit de enkele overweging dat het 

van weinig verantwoordelijkheid getuigt ten aanzien van haar vrouw wetende dat haar crimineel gedrag 

niet ten goede zou komen aan het verwerven van regulier verblijfsrecht blijkt niet, minstens niet volledig, 

waarom haar voormelde familiale belangen niet kunnen doorwegen op de overwegingen van openbare 

orde. Minstens blijkt niet dat de (nakende) geboorte van het gemeenschappelijk kind in overweging werd 

genomen.  

 

Zonder vooruit te willen lopen op het resultaat van een daadwerkelijke fair balance-toets waarbij alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken, 

kan de Raad thans alleen maar vaststellen dat de gemachtigde, in het kader van het beoordelen van het 

recht op een gezinsleven conform artikel 8 van het EVRM, voornamelijk oog heeft gehad voor het 

algemeen belang waarbij zij geen of onvoldoende rekening heeft gehouden met de individuele familiale 

belangen van de verzoekende partij. 

 

In bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding geven tot 

een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder artikel 8 

van het EVRM, zoals hierboven reeds gesteld. Het gebrek aan adequate belangenafweging brengt een 

schending van artikel 8 van het EVRM met zich mee. 

 

3.7. Het middel is in de besproken mate gegrond. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 
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De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 1 maart 2019 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20) wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

 

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

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


