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 nr. 228 029 van 25 oktober 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. SAMPERMANS 

Koningin Astridlaan 46 

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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 11 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 11 maart 2019 tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 15 april 2019 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juni 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat B. KEUSTERS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 24 september 2018 dient verzoeker een aanvraag tot het bekomen van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie in, in functie van zijn echtgenote, van Bulgaarse nationaliteit. 

 

Op 11 maart 2019 wordt de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 

bevel om het grondgebied te verlaten genomen, ter kennis gebracht op 15 maart 2019. Dit is de 

bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN 

ZONDER BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid gelezen in combinatie met artikel 58 of 69ter 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 24.09.2018 werd ingediend door: 

 

Naam: M. Voorna(a)m(en): K. Nationaliteit: Turkije 

Geboortedatum: (…)1976 Geboorteplaats: Kars Rr: (…) 

Verblijvende te: (…) HASSELT 

 

om de volgende reden geweigerd:3 

 

X 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. 

Betrokkene vroeg het verblijf aan als echtgenote van een burger van de Unie, mevrouw S. L. F. (rr…). 

Mevrouw is houder van het verblijfsrecht in België als werknemer. 

 

Overeenkomstig art. 43 van de wet van 15.12.1980 wensen wij het verblijfsrecht van betrokkene echter 

niet te erkennen. Om redenen van openbare orde kan immers het verblijfsrecht worden geweigerd. Op 

basis van informatie in het dossier blijkt dat betrokkene reeds meerder veroordelingen heeft opgelopen. 

Vooreerst is er de recente veroordeling op 7.02.2019 in België door de Correctionele Rechtbank van 

Hasselt, inzake inbreuk op wetgeving inzake drugs, waarbij betrokkene werd veroordeeld tot 18 

maanden gevangenisstraf. Verder blijkt dat betrokkene onder aanhoudingsmandaat werd geplaatst in 

België omdat er een Europees bevel tot aanhouding werd uitgevaardigd door Duitsland. Dit eveneens 

nav inbreuk op de wetgeving inzake drugs, verdovende middelen, onwettig bezit, verdovende middelen 

– deelneming aan vereniging hoofd of bijkomstige activiteit. 

 

Betrokkene is overduidelijk een recidivist, hij werd eerder ongewenst verklaard met een levenslang 

inreisverbod in Nederland. Dit nav van een veroordeling tot twee jaar dd. 1.06.2000 wegens inbreuk op 

drugswetgeving, diefstal met bedreiging en geweld. Dit is uiteraard een veroordeling van zeel lang 

geleden, waar betrokkene intussen allemaal verbleven heeft, is ons niet bekend. Niets sluit uit dat hij 

intussentijd die levenswijze elders heeft verder gezet. Wat er ook van zij, gezien het Europese 

aanhoudingsmandaat en de nieuwe feiten in België, is het redelijk te stellen dat mijnheer (terug) de 

slechte weg op gaat. 

 

Uit de aard, de ernst, de recentheid in tijd van de feiten en het recidivisme blijkt dat het persoonlijk 

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

fundamenteel belang van de samenleving. Er wordt immers opgemerkt dat de ‘georganiseerde 

drugshandel is een diffuse vorm van criminaliteit, met indrukwekkende economische en operationele en 

zeer dikwijls grensoverschrijdende connecties. 

 

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

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

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

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

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

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

lidstaten’. ‘Drugsverslaving is een ramp voor de individuele mens en een economisch en sociaal gevaar 

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

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

geheel of een groot deel daarvan’. Vandaar dat de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit 

onder het begrip ‘ernstige reden van openbare orde of openbare veiligheid’ valt (cf. HvJ 23 november 

2010, nr. C-145/09 Duitsland/ Tsakouridis (Grote Kamer). 

 

Het familiale en persoonlijke belang van betrokkene wordt ondergeschikt geacht aan de vrijwaring van 

de openbare orde. Betrokkene is inderdaad gehuwd met een EU-onderdane, dit sinds het jaar 2010. 

Waar betrokkenen intussen gezamenlijk overal hebben verbleven in Europa is ons niet duidelijk. Wat 
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wel duidelijk is, is dat betrokkene zelf zijn gezinsleven kennelijk niet belangrijker acht dan zijn neiging 

om inbreuken te doen op de openbare orde. Betrokkene verblijft overeenkomstig zijn eigen verklaringen 

in zijn asielaanvraag sinds 2017 in België bij zijn echtgenote. Hij bood zich nooit eerder aan om 

gezinshereniging te bekomen, maar hij zag wel de gelegenheid tijdens illegaal verblijf nieuwe feiten van 

openbare orde te plegen. Niets sluit uit dat hij dat bewust deed, om onder de radar van justitie te blijven 

of toch minstens moeilijker traceerbaar te zijn. Hij heeft pas voor het eerst kenbaar gemaakt dat hij 

gezinsgehereniging wou aanvragen nadat hij in de gevangenis werd opgesloten. Ook asiel aanvragen 

deed hij pas na zijn opsluiting. Dit doet op zich al afbreuk aan de oprechtheid van zijn intenties. 

Betrokkene wist ook perfect dat hij in precair verblijf was op het moment van de feiten, hij had ook 

moeten weten dat het plegen van deze feiten nefast zou zijn voor het bekomen van een regulier verblijf. 

Hij ging er verkeerdelijk van uit dat dit zijn vangnet was. Gezien zijn laattijdige asielaanvraag en zijn 

laattijdige aanvraag tot gezinshereniging is het redelijk te stellen dat mijnheer in de veronderstelling 

verkeert dat hij op die manier kan voorkomen uitgeleverd te worden voor vervolging aan Duitsland en/of 

uitgestuurd te worden naar een derde land alwaar hij legaal kan binnenkomen en verblijven. 

 

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

geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving en dit eigenlijk ook niet na te streven. In die situatie is het 

wel degelijk evenredig betrokkene het recht op gezinshereniging te weigeren. Het staat betrokkene en 

zijn echtgenote vrij zich elders als gezin te vestigen alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en verblijven 

of hun gezinsleven zo in te richten dat de Bulgaarse in België verblijft en betrokkene een andere 

verblijfplaats kiest. Dit hoeft niet noodzakelijk afbreuk te doen aan hun gezinsleven of haar recht op vrij 

verkeer. Voor zover betrokkene en zijn echtgenote de relatie willen verder zetten en daar voldoende tijd 

en moeite willen insteken, kunnen ze ook via moderne communicatiekanalen intensief contact met 

elkaar houden en hun gemeenschappelijk gezinsleven dus op die manier beleven. Het zou in elk geval 

niet zo veel anders zijn dan heden het geval is, betrokkene kan heden evenmin fysiek bij zijn echtgenote 

verblijven, hij verblijft immers in de gevangenis. Kinderen blijkt het echtpaar niet te hebben, dus in die 

zin is het gezinsleven van betrokkene of de minderjarige kinderen, niet in het gedrang. 

 

Gezien het voorgaande wordt het familiale en persoonlijke belang van betrokkene ondergeschikt geacht 

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

arrest met nummer 41987 dd. 22.04.2010 onder andere dat uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt 

dat een inmenging in het privé – en gezinsleven mogelijk is wanneer er een wettelijke basis is en een 

maatregel nodig is om bepaalde doelstellingen, zoals de bescherming van de openbare orde, te 

verzekeren. 

 

Uit het dossier blijkt nergens dat betrokkene heden tewerkgesteld zou zijn waardoor betrokkenes 

economische belangen met deze beslissing alvast niet in het gedrang komen. Nergens uit het dossier 

blijkt bovendien dat er enig medisch bezwaar zou zijn tegen het nemen van deze beslissing of enige 

graad van uitzonderlijke sociale of culturele integratie. Betrokkene is heden 43 jaar en heeft nooit eerder 

legaal verblijf verkregen in België. Uit zijn gerechtelijke antecedenten en de historiek van het dossier lijkt 

mijnheer inderdaad reeds langer in België te verblijven. Echter, aan illegaal verblijf kan geen 

verblijfsrecht worden ontleend. Verder blijkt mijnheer gehuwd met een Bulgaarse onderdane. Op zich 

hoeft het feit dat mijnheer geen verblijfsrecht kan krijgen in België dus helemaal niet te betekenen dat hij 

terug moet naar het land van origine. Voor zover hij nog geldig zou kunnen binnenreizen en verblijven in 

een andere lidstaat van de EU, is intensief contact onderhouden met zijn vrouw en er regelmatig contact 

mee onderhouden via sociale media en zelfs in persoon, vrij eenvoudig te organiseren. 

 

Voor zover hij zou moeten worden uitgeleverd aan Duitsland, gezien het Europees 

aanhoudingsmandaat, is het redelijk te stellen dat Duitsland een land is waar er voldoende 

rechtszekerheid is opdat betrokkene er een eerlijk proces zou kunnen krijgen en een menswaardige 

behandeling bij een eventuele effectieve straf. Uit het dossier blijkt trouwens dat een deel van zijn 

familie in Duitsland woont. Voor zover zij hem nog genegen zijn, sluit niets uit dat hij kan terugvallen op 

hun steun. De duur van zijn verblijf in België kan aldus een weigering van het verblijfsrecht niet in de 

weg staan, evenmin als zijn leeftijd. Wat betrokkenes gezinssituatie betreft dient opgemerkt te worden 

dat een gezinsleven voor betrokkene kennelijk geen voldoende motivatie uitmaakt om zich conform de 

bestaande wetgeving te gedragen. Indien betrokkene dit niet belangrijk genoeg acht, kan bezwaarlijk 

van de Belgische staat verwacht worden dat mijnheer zijn gezinsleven als belangrijker wordt ingeschat 

dat zijn inbreuken op de openbare orde en het gevaar dat van hem uitgaat. Dat is een 

verantwoordelijkheid die in beide richtingen dient te worden genomen. Dus is deze beslissing wel 

degelijk gerechtvaardigd en is het aan betrokkene om te bedenken hoe hij als echtgenoot op een 

verantwoordelijke manier vanuit het buitenland zijn vrouw kan ondersteunen, om mogelijks op termijn, 
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wanneer hij heeft aangetoond zich wel aan de strafrechtelijke bepalingen van zijn gastland (of land van 

origine) te kunnen houden, een nieuwe gezinshereniging aan te vragen. 

 

Niets wijst er op dat betrokkene de taal van het land waarvan hij de nationaliteit draagt niet meer zou 

beheersen.  

 

Overeenkomstig de informatie in het dossier beheerst hij naast het Turks, ook nog Koerdisch en had hij 

voorheen een zelfstandige zaak in Istanbul. Niets sluit uit dat hij, al dan niet nadat hij is berecht in 

Duitsland, een nieuwe toekomst uitbouwt in het land van herkomst. Het is niet omdat betrokkene reeds 

enkele jaren claimt zijn land te hebben verlaten dat hij er geen vrienden of familie meer zou hebben of 

niet meer zou kunnen wennen aan de plaatstelijke gebruiken en levenswijze. Kortom, op humanitair vlak 

lijkt niets deze beslissing in de weg te staan.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker 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 hij 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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

doet uitspraak op basis van de middelen uiteengezet in het inleidend verzoekschrift en zonder afbreuk 

te doen aan artikel 39/60 van de vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 40bis en “43 ev.” van de 

vreemdelingenwet, van artikel 52 van het Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

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

de materiële motiveringsplicht, 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 het 

gelijkheidsbeginsel. Tevens voert verzoeker een kennelijke appreciatiefout aan. 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“2.2. De vordering beroep tot nietigverklaring 

Eisende partij meent volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de bestreden 

beslissing: 

 

2.2.1. EERSTE MIDDEL: schending van artikel 40bis, artikel 43 ev. Vreemdelingenwet, artikel 52 van 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en kennelijke appreciatiefout en schending van de 

formele en materiële motiveringsplicht, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

formele motivering van de bestuurshandelingen, schending van het gelijkheidsbeginsel 

1. 

Artikel 52 bepaalt het volgende: 

§” 1. Het familielid dat zelf geen burger van de Unie is en zijn familieband overeenkomstig artikel 44 

bewijst, dient een aanvraag in voor een verblijfkaart van familielid van een burger van de Unie bij het 

gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft door middel van een document overeenkomstig het 

model van bijlage 19ter. 

In dit geval wordt de betrokkene, na de controle van de verblijfplaats, ingeschreven in het 

vreemdelingenregister en in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie (model A) met een 

geldigheidsduur van zes maanden, te rekenen vanaf de aanvraag. De woorden " Ministerie van 

Tewerkstelling en Arbeid of ", die voorkomen in de tweede pararaaf van de tekst op de voorzijde van dit 

document, worden geschrapt. 

Indien de vreemdeling het bewijs van zijn familieband daarentegen niet overlegt, overeenkomstig artikel 

44, om zijn aanvraag te staven, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in 

overweging, door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 19quinquies. Hij 

overhandigt geen bijlage 19ter. (…) 

§ 2. Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient het familielid 

bovendien de volgende documenten over te maken : 
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1° het bewijs van zijn identiteit overeenkomstig artikel 41, tweede lid, van de wet; 2° de documenten 

waarmee op geldige wijze kan worden vastgesteld dat hij de voorwaarden die zijn voorgeschreven bij de 

artikelen 40bis, § 2 en § 4, of 40ter, van de wet, die op hem van toepassing zijn, vervult. 

§ 3. Indien het familielid na afloop van drie maanden niet alle vereiste bewijsdocumenten heeft 

overgemaakt of indien uit de woonstcontrole niet blijkt dat het familielid op het grondgebied van de 

gemeente verblijft, weigert het gemeentebestuur de aanvraag door middel van een bijlage 20 dat 

desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken. 

§ 4. Indien het familielid alle vereiste documenten heeft overgemaakt, maakt het gemeentebestuur de 

aanvraag over aan de gemachtigde van de minister. 

Indien de Minister of zijn gemachtigde het verblijfsrecht toekent of als er geen enkele beslissing is 

genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, geeft de burgemeester of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling een " verblijfkaart van een familielid van een burger van de Unie " 

overeenkomstig het model van bijlage 9 af. 

De kostprijs die de gemeente kan vorderen voor de afgifte van deze verblijfskaart mag niet meer 

bedragen dan de prijs die geheven wordt voor de afgifte van een identiteitskaart aan Belgische 

onderdanen. 

Wanneer het gemeentebestuur zich in de onmogelijkheid bevindt om onmiddellijk over te gaan tot de 

afgifte van deze verblijfskaart, dient het attest van immatriculatie te worden verlengd tot de afgifte van 

de verblijfskaart. 

Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.” 

Artikel 40bis Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

“§1. Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese verordeningen waarop 

de familieleden van de burger van de Unie zouden kunnen aanspraak maken, zijn de hiernavolgende 

bepalingen op hen van toepassing. 

§2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 

7 

1° de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat 

beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem 

voegt; 

(…) 

Artikel 43 Vreemdelingenwet bepaalt: 

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

hun familieleden weigeren en hun het bevel geven het grondgebied te verlaten: 1° wanneer zij valse of 

misleidende informatie of valse of vervalste documenten hebben gebruikt, of fraude hebben gepleegd of 

andere onwettige middelen hebben gebruikt, die hebben bijgedragen tot het verkrijgen van het verblijf; 

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

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

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

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

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

2. 

De overige aangehaalde wetsbepalingen leggen de verplichting tot formele en materiële motivering vast 

die op de verwerende partij rust, net als de plicht om zich niet schuldig te maken aan 

machtsoverschrijding. 

Deze motiveringsplicht heeft drie onlosmakelijk met elkaar verbonden verplichtingen tot gevolg: 

1. motieven van de rechtshandeling moeten kenbaar zijn, 

2. zij moeten beantwoorden aan de realiteit, 

3. tenslotte moeten zij draagkrachtig zijn en deze beslissing effectief verantwoorden. 

Deze verplichting houdt in dat de beslissing op grond waarvan de vestiging geweigerd is aan eisende 

partij niet alleen uitdrukkelijk gemotiveerd moet zijn, maar dat de motieven aangehaald in de bestreden 

beslissing ook afdoende moeten zijn. 

Bijgevolg moet de omvang van de motivering aangepast zijn aan het belang van de beslissing alsook 

dat de ingeroepen redenen van toepassing moeten zijn en de beslissing moeten verantwoorden. 

3. 

Eisende partij kan zich niet vinden in de motivatie van de bestreden beslissing. 

Eisende partij betwist niet dat er een Europees aanhoudingsbevel is, dat er een Nederlands 

inreisverbod is en dat er een Belgische veroordeling is, doch er zijn belangrijke elementen en nuances 
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die door de verwerende partij niet, minstens niet voldoende in rekening worden gebracht bij de 

beoordeling van de situatie van eisende partij. 

Wat betreft het Europees aanhoudingsbevel 

Op 28.08.2018 werd er aan eisende partij een Europees aanhoudingsbevel d.d. 09.07.2018 met het oog 

op uitlevering aan Duitsland voor inbreuken op de drugwetgeving die zouden dateren uit 2009 betekend. 

Eisende partij weet dat de beslissing tot tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel 

inmiddels definitief is. 

Deze feiten zouden evenwel verjaard kunnen zijn, informeerde de geconsulteerde Duitse raadsman. 

Eisende partij is aldus nog niet veroordeeld. 

Er is een aanhoudingsbevel en de procedure moet nog gevoerd worden. 

Bovendien zijn de feiten waarvan eisende partij beschuldigd wordt in principe verjaard. 

Er is dus tot op heden geen enkel bewijs dat eisende partij deze feiten heeft gepleegd. 

Eisende partij wil bovendien vermijden dat hij bij uitlevering aan Duitsland en na de procesgang aldaar, 

zou worden uitgeleverd aan Turkije, wat dan neer zal komen op een schending van artikel 3 EVRM. Er 

mag immers niet uit het oog worden verloren dat eisende partij een verzoek om internationale 

bescherming nog hangende heeft in België. Tot op heden heeft eisende partij daarin geen arrest 

ontvangen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het aanhoudingsbevel kan dan ook in het 

kader van huidige procedure niet als een bewijs dat eisende partij een gevaar is voor de openbare orde 

of de nationale veiligheid in overweging worden genomen Wat betreft het inreisverbod van Nederland 

De veroordeling in Nederland waarnaar verwerende partij verwijst is een veroordeling die dateert van 

13.12.2000 die gebaseerd is op feiten van daarvoor. Het betreft dus feiten van meer dan 19 jaar 

geleden. Deze veroordeling kan dan ook in het kader van huidige procedure niet als een bewijs dat 

eisende partij een gevaar is voor de openbare orde of de nationale veiligheid in overweging worden 

genomen. Immers een strafrechtelijke veroordeling is daarvan op zich geen bewijs, zeker niet als deze 

dateert op basis van feiten van meer dan 19 jaar geleden. Het gedrag moet een werkelijke, actuele en 

voldoende ernstige bedreiging zijn voor een fundamenteel belang van de samenleving, quod non in 

casu. Wat betreft de veroordeling in België Eisende partij werd veroordeeld door een vonnis van 

07.02.2019 van de correctionele rechtbank te Hasselt tot 18 maanden effectieve gevangenisstraf, doch 

deze veroordeling is niet in kracht van gewijsde getreden. Eisende partij heeft hoger beroep ingesteld 

tegen vernoemd vonnis, weliswaar voornamelijk tegen de uitgesproken strafmaat, gezien zijn 

betrokkenheid zeer miniem was. De beroepsprocedure tegen deze veroordeling is nog steeds 

hangende. Eisende partij verwijst dan opnieuw naar het feit dat een strafrechtelijke veroordeling op zich 

geen bewijs kan zijn van bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving. Deze is immers 

niet definitief en bovendien is er een procedure hangende in graad van beroep waarvan eisende partij 

het volste vertrouwen heeft dat zijn minieme betrokkenheid zal worden erkend en dat daardoor de 

voorwaarde van de voldoende ernst niet vervuld zal zijn. Er kan dan ook niet gesteld worden dan de 

dreiging ook werkelijk, actueel en voldoende ernstig zou zijn. 4. Eveneens bepaalt artikel 43 

Vreemdelingenwet dat er in de beslissing rekening moet worden gehouden met zijn leeftijd, 

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

mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong. 

10 

De bindingen met zijn land van herkomst zijn ondertussen nihil. Eisende partij verblijft al jaren niet meer 

in Turkije. Bovendien heeft hij ook een verzoek om internationale bescherming ingediend. Momenteel is 

het beroep tegen de beslissing van het CGVS hangende voor uw Raad. Eveneens heeft eisende partij 

nog een aanvullend stuk in het kader van deze procedure, namelijk een opsporings-en 

aanhoudingsbevel van de Turkse autoriteiten wegens hulpverlening aan de PKK. Het feit dat eisende 

partij zijn verzoek tot internationale bescherming later heeft ingediend, betekent niet dat zijn vrees niet 

werkelijk en reëel zou zijn, quod non. Daarenboven, de gezinssituatie werd ook onjuist beoordeeld, 

gezien eisende partij en zijn echtgenote een kind verwachten, doch met dit gegeven helemaal geen 

rekening werd gehouden, ondanks het feit dat het bewijs van de zwangerschap werd overgemaakt. De 

echtgenote van eisende partij heeft de Bulgaarse nationaliteit met een verblijfsrecht in België. Zij zijn 

reeds gehuwd sinds 2011 en de gezinscel wordt ook niet in twijfel getrokken. Het kan niet zijn dat een 

Unieburger op deze manier wordt genoodzaakt om België te verlaten, want dit zal uiteindelijk het gevolg 

zijn van de beslissing van verwerende partij. 

5. 

Eisende partij is dan ook van oordeel dat het middel gegrond is.” 

 

3.2 In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van “het administratief rechtsbeginsel van 

de zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen”, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

redelijkheidsbeginsel. Ter adstruering van het tweede middel betoogt verzoeker als volgt: 
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“2.2.2. TWEEDE MIDDEL: schending van het administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige 

voorbereiding van bestuurshandelingen, zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel 

Verwerende partij heeft het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. 

Er werd door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van eisende partij en 

de elementen van dit dossier. 

De verwerende partij heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op 

correcte feitenvinding. 

11 

Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete omstandigheden van de zaak. 

De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel. 

Eisende partij verwijst naar de uiteenzetting hierboven en herneemt die eveneens onder dit tweede 

middel met betrekking tot de drie vonnissen waarnaar verwerende partij verwijst. 

Daarnaast benadrukt eisende partij dat hij en zijn echtgenote een kind verwachten. 

Zij verwachten hun kind rond eind augustus 2019 (de bevalling is immers uitgerekend voor 28.08.2019). 

Het bewijs van zwangerschap als aanvullend overtuigingsstuk werd ook schriftelijk meegedeeld aan de 

vreemdelingendienst van de gemeente Lummen op 10.01.2019. 

Er is ook een ontvangstmelding van de vreemdelingendienst van de gemeente Lummen welke wijst op 

de ontvangst van het bewijs van zwangerschap. 

Eisende partij stelt evenwel vast dat er in de bestreden beslissing hierover niet wordt gemotiveerd. 

Het belang van het kind moet eveneens spelen, quod non in casu. 

Tot slot blijkt uit de bestreden beslissing ook niet dat de beroepsprocedure tegen de beslissing van het 

CGVS ingevolge het verzoek tot internationale bescherming werd opgestart en dat er in deze procedure 

nog geen arrest is tussengekomen. 

Deze procedure is tot op heden nog steeds hangende voor Uw Raad. 

In vernoemde procedure werd er onder andere een aanvullend overtuigingsstuk overgemaakt, namelijk 

een opsporings-en aanhoudingsbevel van de Turkse autoriteiten wegens hulpverlenging aan de PKK, 

welke des te meer aantoont welk reëel gevaar er is voor eisende partij bij een terugkeer, wat dan ook 

zal neerkomen op een schending van artikel 3 EVRM. 

Vernoemde elementen werden aldus niet of onvoldoende betrokken in de beslissing van verwerende 

partij. 

Het staat vast dat verwerende partij onzorgvuldig te werk is gegaan en alles behalve redelijk is geweest. 

De concrete individuele situatie waarin de beide echtgenoten en dus onder wie ook eisende partij, zich 

bevinden, werd niet nagegaan. 

12 

Verwerende partij heeft onvoldoende rekening gehouden met de gegevens in deze zaak en is in elk 

geval veel te streng geweest wat betreft haar beoordeling van de gegevens in deze zaak. 

Had verwerende partij dan toch twijfels, dan had zij minstens de plicht om bijkomende informatie of een 

verheldering te vragen. 

Dit heeft zij niet gedaan. 

De beslissing van verwerende partij moet om deze redenen vernietigd worden, gezien het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel werden geschonden.” 

 

3.3 In een derde middel voert verzoeker tot slot de schending aan van de artikelen 3 en 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). Hij betoogt als volgt: 

 

“2.2.3. DERDE MIDDEL: schending van het artikel 8 EVRM en artikel 3 EVRM 

Eisende partij heeft alhier zijn familiaal en sociaal leven uitgebouwd. 

Het centrum van zijn sociale en economische belangen ligt nu in België. 

Hieromtrent kan er geen enkel discussie zijn, gezien hij met zijn partner ook in België verblijft en zijn 

partner zwanger is van hun kindje. 

Een terugkeer naar zijn land van herkomst of naar Duitsland zal hem dan ook onnoemelijk veel schade 

brengen, in tegenstelling tot hetgeen verwerende partij voorhoudt. 

Een terugkeer zal het gevolg zijn van huidige beslissing gezien verwerende partij de beslissing neemt 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. 

Eisende partij benadrukt in dit kader dat de beroepsprocedure tegen de beslissing van het CGVS 

ingevolge het verzoek tot internationale bescherming werd opgestart en dat er in deze procedure nog 

geen arrest is tussengekomen. 

Deze procedure is tot op heden nog steeds hangende voor Uw Raad. 
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In vernoemde procedure werd er onder andere een aanvullend overtuigingsstuk overgemaakt, namelijk 

een opsporings-en aanhoudingsbevel van de Turkse autoriteiten wegens hulpverlenging aan de PKK, 

welke des te meer aantoont welk reëel gevaar er is voor eisende partij bij een terugkeer, wat dan ook 

zal neerkomen op een schending van artikel 3 EVRM. 

Tegelijkertijd valt de situatie van eisende partij onder artikel 8 EVRM. 

Naast het recht op eerbiediging van het recht op een familie -en gezinsleven beschermt artikel 8 EVRM 

ook het recht op de eerbiediging van het privé-leven. 

13 

Het begrip "privé-leven" omvat onder meer het recht op het ontwikkelen en het onderhouden van relaties 

met anderen. 

“Artikel 8 EVRM: Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis”. 

Artikel 8, 2° EVRM beperkt de macht van de staat en stelt dat: “Geen inmenging van enig openbaar 

gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien 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 gezondheid of de goede zeden, of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

Dit betekent dat inmenging gerechtvaardigd is en geen inbreuk maakt op artikel 8,1° EVRM in zover zij 

bij de wet voorzien is in het belang van een aantal opgesomde oogmerken nodig in een democratische 

samenleving. 

In casu is evenwel niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, 2° EVRM. 

Huidige beslissing is volgens de mening van eisende partij in strijd is met de Verdragsrechtelijke 

bepalingen als bepaald in artikel 8 EVRM (Recht op privéleven en gezinsleven). 

De regels die het recht vermeld in artikel 8.1 EVRM beperken, dienen overeenkomstig art. 8.2. EVRM: 

- 1. duidelijk te zijn (legaliteit), 

- 2. strekken tot bescherming van legitieme belangen en dus niet gebaseerd zijn op willekeur, 

- 3. noodzakelijk zijn in een democratische samenleving (noodzakelijkheid). 

Aan de 3de vereiste is in casu geenszins voldaan, integendeel: hoe kan de verwerende partij 

verantwoorden dat het noodzakelijk is in een democratische maatschappij om eisende partij naar Turkije 

terug te doen keren, wat dat is uiteindelijk het gevolg van huidige bestreden beslissing? 

Eisende partij is sinds 2011 gehuwd. 

Zij verwachten ook een kind. 

De partner van eisende partij heeft een verblijfsrecht in België en zij wonen ook al jaren samen in 

België. 

Het kan niet zijn dat een Unieburger op deze manier zou worden verplicht om België te moeten verlaten. 

Dat eisende partij en zijn echtgenote een kind verwachten daarvan is verwerende partij op de hoogte 

doch deze laat na om hieromtrent te motiveren. 

14 

Uit het recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven vloeit overigens niet alleen een plicht 

voort voor de overheid om zich van inmenging in het gezinsleven te onthouden, maar ook een actieve 

verplichting, met name die maatregelen nemen die inherent zijn aan een effectieve eerbiediging van het 

gezinsleven (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM, Deel 2 Artikelsgewijze 

commentaar, Volume 1, p.740). 

Dat er bovendien geen grondige afweging is gebeurd tussen enerzijds het leed welke bij eisende partij 

zou worden veroorzaakt door het feit dat eisende partij voor onbepaalde tijd het land zou moeten 

verlaten tengevolge van de beslissing gezien het verblijf wordt geweigerd, en anderzijds het door 

verwerende partij nagestreefde legitieme doel (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). 

Eisende partij is derhalve van oordeel dat artikel 8 EVRM werd geschonden.” 

 

3.4 In de nota met opmerkingen repliceert verweerder als volgt: 

 

“2.1. Betreffende het eerste en tweede middel  

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

- art. 40bis van de Vreemdelingenwet;  

- art. 43 e.v. van de Vreemdelingenwet;  

- art. 52 van het Vreemdelingenbesluit;  

- de formele en materiële motiveringsplicht;  

- art. 2 en 3 van de wet dd. 29.07.1191 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen.  
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In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- het zorgvuldigheidsbeginsel;  

- het redelijkheidsbeginsel.  

Er zou ook sprake zijn van “een kennelijke appreciatiefout”.  

Ter ondersteuning voert verzoekende partij aan dat de veroordeling van 07.02.2019 nog niet in kracht 

van gewijsde is getreden. Zij stelt dat de beroepsprocedure tegen deze veroordeling nog steeds 

hangende zou zijn. Zij betwist een werkelijk, actueel en voldoende ernstig gevaar voor de openbare te 

betekenen. Verzoekende partij voert verder aan dat de gemachtigde van de Minister onzorgvuldig te 

werk zou zijn gegaan. Zij wijst erop dat zij geen bindingen meer zou hebben met het land van herkomst. 

Zij stelt dat haar verzoek om internationale werd afgewezen, doch er zou een beroepsprocedure 

hangende zijn bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Zij voert aan dat haar echtgenote een kind 

verwacht en dat er hierover niet gemotiveerd werd in de bestreden beslissing.  

Betreffende de vermeende schending van art. 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991, artikelen die de 

formele motiveringsplicht betreffen, laat de verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend 

verzoekschrift van verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar er 

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

kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing.  

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

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

1994, z.p.).  

Verder laat de verweerder gelden dat:  

- verzoekende partij tevens de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht,  

- het tegelijk aanvoeren van een schending van de formele én de materiële motiveringsplicht niet 

mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke formele motivering het de betrokkene onmogelijk 

maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 

20.12.2001),  

- wanneer verzoekende partij in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting 

aan te voeren, dit betekent dat van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen werden ondervonden.  

De verweerder zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre verzoekende partij de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert.  

Verweerder laat gelden dat de bestreden beslissing werd genomen in toepassing van art. 43, §1, 2 van 

de Vreemdelingenwet om redenen van openbare orde.  

De gemachtigde van de Minister motiveerde in de bestreden beslissing als volgt:  

“Overeenkomstig art, 43 van de wet van 15.12.1980 wensen wij het verblijfsrecht van betrokkene echter 

niet te erkennen. Om redenen van openbare orde kan immes het verblijfsrecht worden geweigerd. Op 

basis van informatie in het dossier blijkt dat betrokkene reeds meerder veroordelingen heeft opgelopen. 

Vooreerst is er de recente veroordeling op 7.02.2019 in België door de Correctionele Rechtbank van 

Hasselt, inzake inbreuk op wetgeving inzake drugs, waarbij betrokkene werd veroordeeld tot 18 

maanden gevangenisstraf. Verder blijkt dat betrokkene onder aanhoudingsmandaat werd geplaatst in 

België omdat er een Europees bevel tot aanhouding werd uitgevaardigd door Duitsland. Dit eveneens 

nav inbreuk op de wetgeving inzake drugs, verdovende middelen, onwettig bezit, verdovende middelen 

— deelneming aan vereniging hoofd of bijkomstige activiteit. Betrokkene is overduidelijk een recidivist, 

hij werd eerder ongewenst verklaard met een levenslang inreisverbod in Nederland. Dit nav van een 

veroordeling tot twee jaar dd. 1.06.2000 wegens inbreuk op drugswetgeving, diefstal met bedreiging en 

geweld. Dit is uiteraard een veroordeling van zeel lang geleden, waar betrokkene intussen allemaal 

verbleven heeft, is ons niet bekend, Niets sluit uit dat hij intussentijd die levenswijze elders heeft verder 

gezet. 4/15  

Wat er ook van zij, gezien het Europese aanhoudingsmandaat en de nieuwe feiten in België, is het 

redelijk te stellen dat mijnheer (terug) de slechte weg op gaat.  

Uit de aard, de ernst, de recentheid in tijd van de feiten en het recidivisme blijkt dat het persoonlijk 

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

fundamenteel belang van de samenleving. Er wordt immers opgemerkt dat de ‘georganiseerde 

drugshandel is een diffuse vorm van criminaliteit, met indrukwekkende economische en operationele en 

zeer dikwijls grensoverschrijdende connecties. Gelet op de verwoestende effecten van de met deze 

handel verbonden criminaliteit wordt in kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 

betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare 

feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel (PB L 335, blz, 8) in het 

eerste punt van de considerans overwogen dat de illegale drugshandel een bedreiging vormt voor de 

gezondheid, de veiligheid en de levenskwaliteit van de burgers van de Unie, alsook voor de wettige 

economie, de stabiliteit en de veiligheid van de lidstaten’. Drugsverslaving is een ramp voor de 
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individuele mens en een economisch en sociaal gevaar voor de mensheid [...]; ook kan de 

georganiseerde drugshandel zulke vormen aannemen dat zij een rechtstreekse bedreiging vormt voor 

de gemoedsrust en de fysieke veiligheid van de bevolking als geheel of een groot deel daarvan’. 

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

van openbare orde of openbare veiligheid’ valt (cf. HvJ 23november2010, nr. C-145/09 

Duitsland/Tsakouridis (Grote Kamer).”  

Verweerder laat gelden dat de gemachtigde van de Minister terecht besloten heeft dat uit de aard, de 

ernst, de recentheid in tijd van de feiten en het recidivisme blijkt dat het persoonlijk gedrag verzoekende 

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

de samenleving.  

Dit geldt des te meer nu verzoekende partij niet betwist dat zij meermaals veroordeeld werd wegens 

inbreuken op de drugswetgeving en zij evenmin betwist dat zij in België onder aanhoudingsmandaat 

werd geplaatst omdat er een Europees aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd door Duitsland, dit 

eveneens n.a.v. inbreuk op de wetgeving inzake drugs.  

Zie ter zake:  

“Samen met de verwerende partij in haar nota met opmerkingen, stipt de Raad aan dat de bestreden 

beslissing niet beperkt blijft tot een opsomming van beide veroordelingen, maar dat er eveneens wordt 

gewezen dat uit de aard en de ernst van de feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van betrokkene een 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het fundamenteel belang van de samenleving. 

In de beslissing wordt bovendien aangestipt dat het persoonlijk belang van betrokkene ondergeschikt is 

aan de vrijwaring van de openbare orde en dat om die reden het verblijf van meer dan drie maanden 

dient te worden geweigerd.” (R.v.V. nr.133.568 dd. 20.11.2014)  

En ook:  

“Bovendien wordt in de bestreden beslissing verwezen naar de aard en de ernst van de gepleegd feiten 

die aan de basis lagen van het vonnis van de correctionele rechtbank van Antwerpen van 12 februari 

2009, met name (…). In het bijzonder wordt verwezen naar de verschrikkelijke gevolgen van 

drugsdelicten zoals ze worden beschreven in het arrest Tsakouridis van het Hof van Justitie. De 

gemachtigde stelt op basis van dit gezaghebbende arrest van het Hof van Justitie dat de 

georganiseerde drugscriminaliteit onder het begrip ‘ernstige reden van openbare orde of openbare 

veiligheid valt”. Voorts wordt de zwaarte van de strafmaat benadrukt. De verzoeker betwist deze feiten 

niet. Het is niet kennelijk onredelijk om het persoonlijk gedrag van een vreemdeling die recentelijk 

veroordeeld werd voor ernstige strafrechtelijke feiten en pas op 29 juli 2012 in vrijheid werd gesteld, te 

beschouwen als een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor het fundamenteel belang 

van de samenleving.” (R.v.V. nr. 147.077 dd. 04.06.2012)  

Verzoekende partij beweert dat de gemachtigde van de Minister geen rekening mocht houden met het 

vonnis dd. 07.02.2019 van de correctionele rechtbank te Hasselt omdat zij hoger beroep zou hebben 

aangetekend.  

De redenering van verzoekende partij kan niet worden gevolgd.  

Onafgezien van de vaststelling dat verzoekende partij geen bewijzen bijbrengt dat er effectief beroep 

werd aangetekend, wijst verweerder erop dat de gebeurlijke beroepsprocedure geen schorsende 

werking heeft. Het loutere feit dat er beroep zou zijn aangetekend, maakt derhalve niet dat de 

gemachtigde van de Minister geen rekening mocht houden met de door de correctionele rechtbank 

uitgesproken veroordeling.  

Bovendien volstaat de eigen bewering van verzoekende partij dat zij geen actueel gevaar meer zou 

vormen voor de openbare orde niet om de motieven van de bestreden beslissing te weerleggen.  

Verzoekende partij beperkt zich tot uiterst vage beschouwingen en maakt op die manier geenszins 

aannemelijk dat zij destijds ten onrechte wegens inbreuken op de drugswetgeving werd veroordeeld.  

Gelet op het voorgaande dient te worden besloten dat de gemachtigde van de Minister wel degelijk 

terecht besloten heeft dat verzoekende partij een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging 

vormt voor de samenleving.  

Verzoeker verwijst verder naar art. 43 van de Vreemdelingenwet. Hij voert aan dat de bindingen met het 

land van herkomst nihil zouden zijn. Hij stelt dat hij een verzoek om internationale bescherming heeft 

ingediend en dat er momenteel nog een beroepsprocedure loopt m.b.t. de weigeringsbeslissing van het 

CGVS. Hij stelt ook dat het “niet kan zijn dat een Unieburger op die manier wordt genoodzaakt om 

België te verlaten”.  

Verweerder laat vooreerst gelden dat verzoekende partij er verkeerdelijk van uitgaat dat de bestreden 

beslissing hem zou verplichten om het grondgebied te verlaten. De bestreden beslissing bevat immers 

geen bevel om het grondgebied te verlaten.  

Zoals de gemachtigde van de Minister ook terecht overwogen heeft in de bestreden beslissing, hoeft het 

feit dat verzoekende partij geen verblijfsrecht kan krijgen in België niet te betekenen dat hij terug moet 

naar het land van origine.  
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Verder laat verweerder gelden dat het niet kennelijk onredelijk is voor de gemachtigde van de Minister 

om te oordelen dat er geen humanitaire elementen zijn die een terugkeer naar het land van herkomst in 

de weg staan.  

De gemachtigde van de Minister motiveerde dienaangaande geheel terecht in de bestreden beslissing 

als volgt:  

“Het familiale en persoonlijke belang van betrokkene wordt ondergeschikt geacht aan de vrijwaring van 

de openbare orde. Betrokkene is inderdaad gehuwd met een EU-onderdane, dit sinds het jaar 2010. 

Waar betrokkenen intussen gezamenlijk overal hebben verbleven in Europa is ons niet duidelijk. Wat 

wel duidelijk is, is dat betrokkene zelf zijn gezinsleven kennelijk niet belangrijker acht dan zijn neiging 

om inbreuken te doen op de openbare orde. Betrokkene verblijft overeenkomstig zijn eigen verklaringen 

in zijn asielaanvraag sinds 2017 in België bij zijn echtgenote. Hij bood zich nooit eerder aan om 

gezinshereniging te bekomen, maar hij zag wel de gelegenheid tijdens illegaal verblijf nieuwe feiten van 

openbare orde te plegen. Niets sluit uit dat hij dat bewust deed, om onder de radar van justitie te blijven 

of toch minstens moeilijker traceerbaar te zijn. Hij heeft pas voor het eerst kenbaar gemaakt dat hij 

gezinsgehereniging wou aanvragen nadat hij in de gevangenis werd opgesloten. Ook asiel aanvragen 

deed hij pas na zijn opsluiting. Dit doet op zich al afbreuk aan de oprechtheid van zijn intenties. 

Betrokkene wist ook perfect dat hij in precair verblijf was op het moment van de feiten, hij had ook 

moeten weten dat het plegen van deze feiten nefast zou zijn voor het bekomen van een regulier verblijf. 

Hij ging er verkeerdelijk van uit dat dit zijn vangnet was. Gezien zijn laattijdige asielaanvraag en zijn 

laattijdige aanvraag tot gezinshereniging is het redelijk te stellen dat mijnheer in de veronderstelling 

verkeert dat hij op die manier kan voorkomen uitgeleverd te worden voor vervolging aan Duitsland en/of 

uitgestuurd te worden naar een derde land alwaar hij legaal kan binnenkomen en verblijven. Het niet 

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

de Belgische samenleving en dit eigenlijk ook niet na te streven. In die situatie is het wel degelijk 

evenredig betrokkene het recht op gezinshereniging te weigeren. Het staat betrokkene en zijn 

echtgenote vrij zich elders als gezin te vestigen alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en verblijven of 

hun gezinsleven zo in te richten dat de Bulgaarse in België verblijft en betrokkene een andere 

verblijfplaats kiest. Dit hoeft niet noodzakelijk afbreuk te doen aan hun gezinsleven of haar recht op vrij 

verkeer. Voor zover betrokkene en zijn echtgenote de relatie willen verder zetten en daar voldoende tijd 

en moeite willen insteken, kunnen ze ook via moderne communicatiekanalen intensief contact met 

elkaar houden en hun gemeenschappelijk gezinsleven dus op die manier beleven. Het zou in elk geval 

niet zo veel anders zijn dan heden het geval is, betrokkene kan heden evenmin fysiek bij zijn echtgenote 

verblijven, hij verblijft immers in de gevangenis. Kinderen blijkt het echtpaar niet te hebben, dus in die 

zin is het gezinsleven van betrokkene of de minderjarige kinderen, niet in het gedrang. Gezien het 

voorgaande wordt het familiale en persoonlijke belang van betrokkene ondergeschikt geacht aan de 

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

met nummer 41987 dd. 22.04.2010 onder andere dat uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt dat 

een inmenging in het privé – en gezinsleven mogelijk is wanneer er een wettelijke basis is en een 

maatregel nodig is om bepaalde doelstellingen, zoals de bescherming van de openbare orde, te 

verzekeren.  

Uit het dossier blijkt nergens dat betrokkene heden tewerkgesteld zou zijn waardoor betrokkenes 

economische belangen met deze beslissing alvast niet in het gedrang komen. Nergens uit het dossier 

blijkt bovendien dat er enig medisch bezwaar zou zijn tegen het nemen van deze beslissing of enige 

graad van uitzonderlijke sociale of culturele integratie. Betrokkene is heden 43 jaar en heeft nooit eerder 

legaal verblijf verkregen in België. Uit zijn gerechtelijke antecedenten en de historiek van het dossier lijkt 

mijnheer inderdaad reeds langer in België te verblijven. Echter, aan illegaal verblijf kan geen 

verblijfsrecht worden ontleend. Verder blijkt mijnheer gehuwd met een Bulgaarse onderdane. Op zich 

hoeft het feit dat mijnheer geen verblijfsrecht kan krijgen in België dus helemaal niet te betekenen dat hij 

terug moet naar het land van origine. Voor zover hij nog geldig zou kunnen binnenreizen en verblijven in 

een andere lidstaat van de EU, is intensief contact onderhouden met zijn vrouw en er regelmatig contact 

mee onderhouden via sociale media en zelfs in persoon, vrij eenvoudig te organiseren. Voor zover hij 

zou moeten worden uitgeleverd aan Duitsland, gezien het Europees aanhoudingsmandaat, is het 

redelijk te stellen dat Duitsland een land is waar er voldoende rechtszekerheid is opdat betrokkene er 

een eerlijk proces zou kunnen krijgen en een menswaardige behandeling bij een eventuele effectieve 

straf. Uit het dossier blijkt trouwens dat een deel van zijn familie in Duitsland woont. Voor zover zij hem 

nog genegen zijn, sluit niets uit dat hij kan terugvallen op hun steun. De duur van zijn verblijf in België 

kan aldus een weigering van het verblijfsrecht niet in de weg staan, evenmin als zijn leeftijd. Wat 

betrokkenes gezinssituatie betreft dient opgemerkt te worden dat een gezinsleven voor betrokkene 

kennelijk geen voldoende motivatie uitmaakt om zich conform de bestaande wetgeving te gedragen. 

Indien betrokkene dit niet belangrijk genoeg acht, kan bezwaarlijk van de Belgische staat verwacht 

worden dat mijnheer zijn gezinsleven als belangrijker wordt ingeschat dat zijn inbreuken op de openbare 
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orde en het gevaar dat van hem uitgaat. Dat is een verantwoordelijkheid die in beide richtingen dient te 

worden genomen. Dus is deze beslissing wel degelijk gerechtvaardigd en is het aan betrokkene om te 

bedenken hoe hij als echtgenoot op een verantwoordelijke manier vanuit het buitenland zijn vrouw kan 

ondersteunen, om mogelijks op termijn, wanneer hij heeft aangetoond zich wel aan de strafrechtelijke 

bepalingen van zijn gastland (of land van origine) te kunnen houden, een nieuwe gezinshereniging aan 

te vragen. Niets wijst er op dat betrokkene de taal van het land waarvan hij de nationaliteit draagt niet 

meer zou beheersen.  

Overeenkomstig de informatie in het dossier beheerst hij naast het Turks, ook nog Koerdisch en had hij 

voorheen een zelfstandige zaak in Istanbul. Niets sluit uit dat hij, al dan niet nadat hij is berecht in 

Duitsland, een nieuwe toekomst uitbouwt in het land van herkomst. Het is niet omdat betrokkene reeds 

enkele jaren claimt zijn land te hebben verlaten dat hij er geen vrienden of familie meer zou hebben of 

niet meer zou kunnen wennen aan de plaatstelijke gebruiken en levenswijze. Kortom, op humanitair vlak 

lijkt niets deze beslissing in de weg te staan.”  

Verzoekende partij laat de voormelde motieven grotendeels onbesproken.  

Zij stelt enkel dat het feit dat zij haar verzoek tot internationale bescherming later heeft ingediend, niet 

betekent dat haar vrees niet werkelijk en reëel zou zijn.  

Verweerder merkt op dat het geenszins kennelijk onredelijk is voor de gemachtigde van de Minister om 

te oordelen dat het feit dat verzoekende partij pas na zijn opsluiting een verzoek om internationale 

bescherming indiende, op zich al afbreuk doet aan de oprechtheid van zijn intenties.  

Gezien haar laattijdige asielaanvraag en haar laattijdige aanvraag tot gezinshereniging is het wel 

degelijk redelijk om te stellen dat verzoekende partij in de veronderstelling verkeert dat zij op die manier 

kan voorkomen uitgeleverd te worden voor vervolging aan Duitsland en/of uitgestuurd te worden naar 

een derde land alwaar hij legaal kan binnenkomen en verblijven.  

Verzoekende partij slaagt er niet in om aan te tonen dat de gemachtigde van de Minister een onjuiste 

beoordeling van haar specifieke situatie gemaakt zou hebben.  

In de mate dat verzoeker aanvoert dat er uit de berstreden beslissing niet blijkt dat er een 

beroepsprocedure hangende zou zijn tegen de weigeringsbeslissing van het CGVS, merkt verweerder 

vooreerst op dat er uit de stukken van het administratief dossier niet blijkt dat er effectief beroep werd 

aangetekend.  

Verder laat verweerder gelden dat het gebeurlijk niet vermelden van de hangende beroepsprocedure 

geenszins volstaat om te besluiten dat er sprake zou zijn van een onzorgvuldig genomen beslissing.  

De hangende beroepsprocedure verandert immers niets aan de vaststelling dat uit de timing van het 

verzoek om internationale bescherming op kennelijk redelijke wijze kan worden afgeleid dat 

verzoekende partij dit verzoek zag als een manier om te voorkomen dat zij zou worden uitgeleverd aan 

Duitsland of een derde land alwaar hij legaal kan binnenkomen en verblijven.  

In de mate dat verzoeker nog aanvoert dat er geen rekening werd gehouden met de zwangerschap van 

zijn echtgenoot, merkt verweerder op dat er op heden nog geen sprake kan zijn van het bestaan van 

een gezinsleven tussen de verzoekende partij en het ongeboren kind (zie infra)  

De gemachtigde van de Minister is er in kader van art. 43 van de Vreemdelingenwet evident niet toe 

gehouden om te motiveren nopens een gezinsleven dat (nog) niet bestaat.  

Ondergeschikt merkt verweerder nog op dat dit element hoe dan ook niet volstaat om afbreuk te doen 

aan de gedegen motivering van de bestreden beslissing.  

Zoals de gemachtigde van de Minister ook terecht in de bestreden beslissing motiveerde, moet het 

familiale en persoonlijke belang van verzoekende partij in toepassing van art. 8, tweede lid EVRM 

ondergeschikt geacht worden aan de vrijwaring van de openbare orde.  

De verweerder besluit dat de gemachtigde van de Minister geheel terecht, en binnen de hem ter zake 

toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de weigering van het verblijf van 

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

De gemachtigde van de Minister handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die de 

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

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel incluis.  

Terwijl er evenmin sprake is van “een kennelijke appreciatiefout”.   

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

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.  

2.2. Betreffende het derde middel  

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

- art. 8 EVRM;  

- art. 3 EVRM.  
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Ter ondersteuning voert verzoeker aan dat hij hier zijn familiaal en sociaal leven zou hebben 

uitgebouwd. Hij voert opnieuw aan dat zijn partner zwanger zou zijn van hun kindje en dat hij de 

weigeringsbeslissing van het CGVS heeft aangevochten via een (nog hangende) beroepsprocedure bij 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Verzoeker maakt gewag van een schending van art. 8 en 3 

EVRM.  

Verweerder stelt vooreerst vast dat het betoog van verzoekende partij integraal gesteund is op de 

verkeerde veronderstelling dat de bestreden beslissing haar zou verplichten om het grondgebied te 

verlaten.  

Verweerder wijst erop dat er in casu beslist werd tot afgifte van een beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. De beschouwingen nopens 

een vrijwillige dan wel verplichte terugkeer naar het land van herkomst zijn derhalve niet relevant.  

Wanneer er geen sprake is van een (gedwongen) verwijderingsmaatregel, is een schending van artt. 8 

of 3 EVRM niet aan de orde.  

Zie ter zake:  

“Er wordt herhaald dat door een gebrek aan verwijderingsmaatregel een schending van het gezins- 

en/of privéleven niet aan de orde is en beschouwingen daaromtrent aldus niet dienstig zijn.” (R.v.V. nr. 

88 895 van 3 oktober 2012)  

En ook:  

“De Raad wijst er opnieuw op dat de bestreden beslissing geen verwijderingsbeslissing uitmaakt, zodat 

er geen risico bestaat op een schending van artikel 3 van het EVRM door het definitief worden van de 

bestreden beslissing. De bestreden beslissing houdt enkel in dat verzoeker geen verblijfsrecht krijgt op 

basis van zijn aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

De verwerende partij kan derhalve niet verweten worden geen onderzoek gedaan te hebben naar een 

eventuele schending van voormelde artikel 3 van het EVRM nu de bestreden beslissing geen bevel om 

het grondgebied te verlaten bevat.” (R.v.V. nr. 144.757 dd. 04.05.2015)  

Het is dan ook ten overvloede dat verweerder in wat hierna volgt nog zal ingaan op de inhoudelijke 

kritiek van verzoekende partij. 10/15  

Onafgezien van de vaststelling dat art. 8 EVRM geen motiveringsplicht bevat, laat verweerder gelden 

dat de bestreden beslissing wel degelijk een motivering bevat inzake de gezinssituatie van verzoekende 

partij.  

Er werd in het bijzonder overwogen als volgt:  

“Het familiale en persoonlijke belang van betrokkene wordt ondergeschikt geacht aan de vrijwaring van 

de openbare orde. Betrokkene is inderdaad gehuwd met een EU-onderdane, dit sinds het jaar 2010.  

(…)  

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

geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving en dit eigenlijk ook niet na te streven. In die situatie is het 

wel degelijk evenredig betrokkene het recht op gezinshereniging te weigeren. Het staat betrokkene en 

zijn echtgenote vrij zich elders als gezin te vestigen alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en verblijven 

of hun gezinsleven zo in te richten dat de Bulgaarse in België verblijft en betrokkene een andere 

verblijfplaats kiest. Dit hoeft niet noodzakelijk afbreuk te doen aan hun gezinsleven of haar recht op vrij 

verkeer. Voor zover betrokkene en zijn echtgenote de relatie willen verder zetten en daar voldoende tijd 

en moeite willen insteken, kunnen ze ook via moderne communicatiekanalen intensief contact met 

elkaar houden en hun gemeenschappelijk gezinsleven dus op die manier beleven. Het zou in elk geval 

niet zo veel anders zijn dan heden het geval is, betrokkene kan heden evenmin fysiek bij zijn echtgenote 

verblijven, hij verblijft immers in de gevangenis. Kinderen blijkt het echtpaar niet te hebben, dus in die 

zin is het gezinsleven van betrokkene of de minderjarige kinderen, niet in het gedrang. Gezien het 

voorgaande wordt het familiale en persoonlijke belang van betrokkene ondergeschikt geacht aan de 

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

met nummer 41987 dd. 22.04.2010 onder andere dat uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt dat 

een inmenging in het privé – en gezinsleven mogelijk is wanneer er een wettelijke basis is en een 

maatregel nodig is om bepaalde doelstellingen, zoals de bescherming van de openbare orde, te 

verzekeren.  

(…)  

Verder blijkt mijnheer gehuwd met een Bulgaarse onderdane. Op zich hoeft het feit dat mijnheer geen 

verblijfsrecht kan krijgen in België dus helemaal niet te betekenen dat hij terug moet naar het land van 

origine. Voor zover hij nog geldig zou kunnen binnenreizen en verblijven in een andere lidstaat van de 

EU, is intensief contact onderhouden met zijn vrouw en er regelmatig contact mee onderhouden via 

sociale media en zelfs in persoon, vrij eenvoudig te organiseren. Voor zover hij zou moeten worden 

uitgeleverd aan Duitsland, gezien het Europees aanhoudingsmandaat, is het redelijk te stellen dat 

Duitsland een land is waar er voldoende rechtszekerheid is opdat betrokkene er een eerlijk proces zou 

kunnen krijgen en een menswaardige behandeling bij een eventuele effectieve straf. Uit het dossier blijkt 
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trouwens dat een deel van zijn familie in Duitsland woont. Voor zover zij hem nog genegen zijn, sluit 

niets uit dat hij kan terugvallen op hun steun. De duur van zijn verblijf in België kan aldus een weigering 

van het verblijfsrecht niet in de weg staan, evenmin als zijn leeftijd. Wat betrokkenes gezinssituatie 

betreft dient opgemerkt te worden dat een gezinsleven voor betrokkene kennelijk geen voldoende 

motivatie uitmaakt om zich conform de bestaande wetgeving te gedragen. Indien betrokkene dit niet 

belangrijk genoeg acht, kan bezwaarlijk van de Belgische staat verwacht worden dat mijnheer zijn 

gezinsleven als belangrijker wordt ingeschat dat zijn inbreuken op de openbare orde en het gevaar dat 

van hem uitgaat. Dat is een verantwoordelijkheid die in beide richtingen dient te worden genomen. Dus 

is deze beslissing wel degelijk gerechtvaardigd en is het aan betrokkene om te bedenken hoe hij als 

echtgenoot op een verantwoordelijke manier vanuit het buitenland zijn vrouw kan ondersteunen, om 

mogelijks op termijn, wanneer hij heeft aangetoond zich wel aan de strafrechtelijke bepalingen van zijn 

gastland (of land van origine) te kunnen houden, een nieuwe gezinshereniging aan te vragen. Niets wijst 

er op dat betrokkene de taal van het land waarvan hij de nationaliteit draagt niet meer zou beheersen.”  

Verder laat verweerder gelden dat verzoekende partij in de eerste plaats het bestaan van een 

beschermenswaardige relatie dient te bewijzen, wanneer zij zich beroept op art. 8 EVRM.  

“Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 

lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996). 

De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn 

beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling 

met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een 

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.” (R.v.V. nr. 48.465 dd. 23.09.2010)  

“Wanneer verzoekster een schending van artikel 8 EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats haar taak 

om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan 

van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze 

waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.” (R.v.V. nr. 107.498 dd. 29.07.2013)  

De verzoeker faalt ter zake in de op hem rustende bewijslast.  

Verzoeker verwijst naar de aanwezigheid van zijn echtgenoot op het grondgebied maar blijft volkomen 

in gebreke aan te tonen dat er sprake zou zijn van een effectief beleefd gezinsleven.  

In de mate dat verzoeker verwijst naar het feit dat zijn partner zwanger zou zijn, laat verweerder gelden 

dat er moet worden geduid dat pas vanaf het moment van de geboorte en wegens dat feit zelf, er tussen 

het minderjarig kind en zijn ouder een natuurlijke band ontstaat die gelijkstaat met een ‘gezinsleven’ 

(EHRM 27 oktober 1994, nr. 18535/91, Kroon e.a. v. Nederland, § 30 en EHRM 8 januari 2009, nr. 

10606/07, Joseph Grant v. Verenigd Koninkrijk, § 30).  

In het licht van artikel 8 van het EVRM is er dan ook heden nog geen sprake van het bestaan van een 

gezinsleven tussen de verzoekende partij en het ongeboren kind.  

Zie ook:  

“Er dient benadrukt worden dat betrokkene geenszins aannemelijk maakt dat hij daadwerkelijk de vader 

zou zijn van het ongeboren kind. Zelfs zo dit het geval zou zijn, kan er ten aanzien van het ongeboren 

kind geen schending van art. 8 EVRM aannemelijk maken, juist omdat dit kind nog niet geboren is. Een 

effectief beleefde gezinssituatie met een ongeboren kind is immers onmogelijk” (R.v,V, nr. 23.598, 

25.02.2009).  

Ook de bewering dat het centrum van zijn sociale en economische belangen in België ligt, volstaat niet 

om te besluiten tot het bestaan van een beschermenswaardige relatie.  

Gewone sociale en zakelijke relaties vallen niet onder de beschermingssfeer van art. 8 EVRM.  

Zie ter zake:  

“Verzoeker toont niet aan dat hij in België een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

onderhoudt. De gewone sociale of zakelijke relaties waar verzoeker op doelt in zijn verzoekschrift vallen 

niet onder de bescherming van het toepassingsgebied van artikel 8 van het EVRM (RVS, nr. 140.165 

van 15 februari 2005). Verzoeker toont geen gezinsleven aan in de zin van artikel 8 van het EVRM.” 

(R.v.V. nr. 91.850 dd. 21 november 2012)  

Het bestaan van een beschermenswaardige relatie wordt niet aangetoond.  

Terwijl het bestaan van een beschermenswaardige relatie in casu zelfs niet zou volstaan.  

Zoals er in de bestreden beslissing ook terecht benadrukt werd, heeft verzoekende partij inbreuken 

gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8, §2 EVRM. Uit de 

bepalingen van het tweede lid van artikel 8 EVRM blijkt dat het recht op eerbiediging van het privé en 

gezinsleven niet absoluut is.  
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Een schending van art. 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen.  

De verweerder laat, ten overvloede en strikt subsidiair, gelden dat er in casu, in tegenstelling tot wat 

verzoekende partij beweert, geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid EVRM dient te 

gebeuren. Immers heeft de verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de 

bestreden beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf.  

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat.  

In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

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

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37).  

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.”  

(zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011)  

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. 

Verzoekende partij gaat hier zelfs niet op in.  

Terwijl minstens moet worden aangenomen dat verzoeker gedurende de periode van tijdelijke scheiding 

geacht moet worden nauw contact te kunnen blijven onderhouden met zijn partner. Uit niets blijkt dat 

zijn partner niet in staat zou zijn om haar te bezoeken in het land van herkomst, evenmin blijkt dat zij 

geen contact zouden kunnen onderhouden middels het gebruik van moderne communicatiekanalen.  

“In casu wijst de verzoeker slechts op het gegeven dat hij ‘inmiddels een duurzame relatie onderhoudt 

met de Belgische onderdaan mevrouw H.S.D., met wie hij reeds geruime tijd samenwoont’, doch laat hij 

na concrete hinderpalen aan te voeren voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en 

effectief gezinsleven met zijn Belgische partner elders.  

(…)  

De bestreden beslissing verhindert niet dat zijn partner hem bezoekt in het land van herkomst of elders. 

Verder kunnen moderne communicatietechnologieën de verzoeker in staat stellen om tijdens de 

scheiding in nauw contact te blijven met zijn partner en de banden met haar verder te onderhouden 

(EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100)” (R.v.V. nr. 141.063 dd. 16.03.2015)  

En ook:  

“Voorts werpt de verzoeker in het eerste middelonderdeel op dat de overweging in de bestreden 

beslissing dat hij “via de zogenaamde ‘sociale media’ tijdens zijn afwezigheid contact kan houden met 

zijn kind” bezwaarlijk kan gelden ten aanzien van zijn kind, dat pas in april 2017 naar de kleuterschool 

zal gaan. Hij stelt dat het “moeilijk (valt) in te zien op welke wijze via de zogenaamde ‘sociale media’ 

nuttige en waardevolle contacten kunnen worden onderhouden met een dergelijk jong kind”. Met een 

dergelijk algemeen betoog maakt de verzoeker niet aannemelijk dat in de bestreden beslissing op grond 

van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze wordt overwogen dat er “in deze tijden 

(…) bovendien afdoende mogelijkheden (zijn) om via sociale media contact te houden tijdens de 

afwezigheid van meneer”. Hij brengt geen enkel gegeven aan waaruit zou blijken dat hij en zijn kind 

elkaar (met behulp van zijn partner) via sociale media niet zouden kunnen horen of zien of waaruit blijkt 

dat dergelijke contacten voor (één van) beiden niet nuttig of waardevol zouden zijn.” (RvV nr. 185.738 

dd. 21.04.2017)  

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen.  

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij 

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

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

komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, 

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43).  

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel 

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

het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 
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controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 

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

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67).  

De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen dat het 

belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie R.v.St. nr. 

40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.).  

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007).  

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.)  

De bestreden beslissing heeft inderdaad niet tot gevolg dat verzoeker definitief van zijn partner en 

ongeboren kind wordt gescheiden, doch enkel dat hij tijdelijk het land dient te verlaten met de 

mogelijkheid er terug te keren nadat hij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten 

voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk, en na de opheffing of het verstrijken van de termijn van 

het inreisverbod. De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied 

binnen te komen en er te verblijven, de verzoekende partij dient evenwel te voldoen aan de door de 

Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook R.v.St. nr.170.806 dd. 

04.05.2007, R.v.V. nr. 4.070 dd. 27.11.2007).  

“Het bestreden bevel leidt niet noodzakelijk tot een definitieve verwijdering. Het heeft enkel tot gevolg 

dat verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat 

voldaan is aan in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. Het bestreden bevel sluit niet uit dat de 

verzoeker de opheffing van het hiermee gepaarde inreisverbod vraagt op grond van artikel 74/12 van de 

vreemdelingenwet en vervolgens een visum aanvraagt met het oog op eventuele gezinshereniging in 

België.  

De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening 

van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van de verzoeker niet in die mate dat er sprake 

kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM.” (R.v.V. nr. 150.973 dd. 18.08.2015)  

Verweerder besluit dat de verzoekende partij er allerminst in slaagt afbreuk te doen aan de gedegen 

overwegingen van de gemachtigde van de Minister met betrekking tot artikel 8 EVRM.  

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.  

In antwoord op de geponeerde schending van art. 3 EVRM laat verweerder nog gelden dat onder 

folteringen in de zin van art. 3 EVRM wordt begrepen, “die handelingen waarbij op doelbewuste wijze 

hevige pijn of ernstig leed van fysieke of psychische aard wordt toegebracht” (Arbitragehof nr. 51/94, 29 

juni 1994, T. Vreemd. 1994, 253, noot VANHEULE, D.).  

Het terugleiden van een vreemdeling zou ten aanzien van het art. 3 EVRM een probleem kunnen doen 

rijzen wanneer er ernstige en duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene een risico loopt 

op folteringen, onmenselijke of vernederende handelingen, doch deze bepaling impliceert geenszins dat 

een vreemdeling zonder meer het recht heeft het grondgebied van een bepaalde staat binnen te komen 

of er te verblijven (Cass. 4 februari 1992, Arr. Cass. 1993, I, 148).  

In casu is er geen sprake van ernstige en duidelijke redenen, niet in het minst nu:  

- verzoekende partij ter zake vaag blijft en geen concrete gegevens naar voor brengt of bewijskrachtige 

stukken voorlegt,  

- de beweerde problemen in het land van herkomst reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een 

diepgaand onderzoek in het kader van de asielaanvraag, dewelke werd verworpen.  

Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om 

een inbreuk uit te maken op art. 3 EVRM. Een strikt hypothetische schending van art. 3 EVRM volstaat 

op zich niet (R.v.St. nr. 105.233 dd. 27.03.2002, R.v.St. nr. 105.262 dd. 28.03.2002, R.v.St. nr. 104.674 

dd. 14.03.2002…).  

Een schending van art. 3 EVRM kan niet worden aangenomen.  

Het derde middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.5 Verzoeker meent in het tweede middel dat het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel 

worden geschonden. Hij benadrukt in zijn betoog dat hij en zijn echtgenote een kind verwachten en 

geeft aan dat de bevalling voorzien was voor 28 augustus 2019. Tevens verwijst verzoeker naar het 

bewijs van zwangerschap dat hij als aanvullend overtuigingsstuk schriftelijk heeft meegedeeld aan de 

vreemdelingendienst van de gemeente Lummen op 10 januari 2019 en de ontvangstmelding van 

voormelde dienst dat naar zijn mening wijst op de ontvangst van het bewijs van zwangerschap. Hij 

besluit op dit punt zijn betoog met de vaststelling dat er in de bestreden beslissing hierover niet wordt 

gemotiveerd en dat het belang van het kind eveneens moet spelen. 
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De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat zich in het administratief 

dossier een emailbericht van 14 januari 2019 van mevrouw K. S., medewerker burgerzaken van de 

gemeente Lummen, bevindt waaruit blijkt dat een bewijs van zwangerschap wordt overgemaakt, 

gevoegd aan het dossier door verzoeker, alsook een medisch attest van 26 december 2018 op naam 

van mevrouw L. F. S., de dame die wordt benoemd als de echtgenote van verzoeker.    

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan verzoeker de schending aanvoert, houdt in dat de bestreden 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid immers 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). 

 

In casu dient te worden vastgesteld dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat de gemachtigde van de 

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

de bestreden beslissing melding maakt van de zwangerschap van de echtgenote van verzoeker. 

Nochtans blijkt uit de gegevens van het administratief dossier dat de gemachtigde hiervan kennis had of 

minstens kon hebben. De Raad benadrukt dat het niet aan hem als annulatierechter toekomt om 

hierover in de plaats van de gemachtigde te oordelen. Gezien uit de bestreden beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden niet blijkt dat en op welke manier hiermee rekening werd 

gehouden, wordt een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aangetoond.  

 

Waar verweerder in de nota met opmerkingen repliceert betreffende de zwangerschap, kan het niet 

volstaan om te stellen dat er nog geen sprake kan zijn van het bestaan van een gezinsleven tussen 

verzoeker en het ongeboren kind, en dat de gemachtigde er in het kader van artikel 43 van de 

vreemdelingenwet evident niet toe gehouden is om te motiveren nopens een gezinsleven dat (nog) niet 

bestaat. Zoals hoger aangegeven, bevindt zich in het administratief dossier een emailbericht van 14 

januari 2019 waarin de zwangerschap werd meegedeeld en een medisch attest van 26 december 2018 

zodat de gemachtigde hiervan kennis had of minstens kon hebben. Verweerder kan zich gelet op de 

zorgvuldigheidsplicht voor het stilzwijgen over de zwangerschap niet a posteriori verschuilen achter het 

nog niet bestaande gezinsleven. Bovendien verwijst verweerder in de nota met opmerkingen in zijn 

verweer via de verwijzing “(infra)” naar hetgeen verder in de nota wordt uiteengezet en blijkt dat hij  

verderop ingaat op het onderdeel van de motivering waarin de gemachtigde stelt dat het familiale en het 

persoonlijke belang van verzoeker in toepassing van artikel 8, tweede lid van het EVRM ondergeschikt 

moet worden geacht aan de vrijwaring van de openbare orde. Ook in het verweer tegen het derde 

middel wordt in de nota met opmerkingen de zwangerschap beoordeeld in het licht van artikel 8 van het 

EVRM. Verweerder stelt dat in het licht van artikel 8 van het EVRM er heden nog geen sprake is van het 

bestaan van een gezinsleven tussen verzoeker en het ongeboren kind. In fine van dit verweer betoogt 

verweerder onder meer nog dat de bestreden beslissing niet tot gevolg heeft dat verzoeker definitief van 

zijn partner en ongeboren kind wordt gescheiden, doch enkel dat hij tijdelijk het land dient te verlaten 

met de mogelijkheid er terug te keren nadat hij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige 

documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk. De Raad stelt dan ook vast dat de 

zwangerschap in de nota met opmerkingen wordt belicht vanuit artikel 8 van het EVRM. Hetzelfde kan 

worden vastgesteld over de motieven van de bestreden beslissing waarnaar wordt verwezen, meer 

bepaald worden de motieven over de familiale en persoonlijke belangen eveneens beoordeeld vanuit de 

bescherming geboden door artikel 8 van het EVRM. Echter, enkel het huwelijk van verzoeker met een 

EU-onderdane wordt in de bestreden beslissing in concreto onder de loep genomen. Omtrent de 

zwangerschap wordt het stilzwijgen bewaard. Tevens betreft de motivering in de nota met opmerkingen 

een a posteriori motivering waarmee geen rekening kan worden gehouden. 

 

Aangezien een onderdeel van het aangevoerde tweede middel tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing leidt, is er geen noodzaak tot onderzoek van de overige in het onderzochte middel 

aangehaalde bepalingen of beginselen (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 

111.881), noch van de overige middelen. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verweerder. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van 11 maart 2019 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten 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 vijfentwintig oktober tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 


