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 nr. 229 267 van 26 november 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. DE LIEN 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  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 Nederlandse nationaliteit te zijn, op 6 juni 2019 heeft 

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

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 23 april 2019 tot weigering van verblijf 

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

 

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 12 juni 2019 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 september 

2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat J. DE LIEN verschijnt voor 

verzoeker en van advocaat L. NIKKELS, die loco advocaten D. MATRAY en A. DE WILDE  verschijnt 

voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

In 2015 werd verzoekers kind I.W. geboren. 

 

Op 5 januari 2016 werd verzoeker gehoord in de gevangenis. 

 

Op 15 januari 2016 nam de gemachtigde van de Dienst Vreemdelingenzaken de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten 
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Op 7 maart 2017 werd verzoeker gehoord in de gevangenis. 

 

Op 4 april 2017 nam de gemachtigde van de Dienst Vreemdelingenzaken de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

In 2018 werd verzoekers kind D.C.Z. geboren. 

 

Op 3 juni 2018 werd verzoeker gehoord in de gevangenis. 

 

Op 21 maart 2019 diende verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de unie, in functie van zijn minderjarig Belgisch kind. 

 

Op 26 maart 2019 werd verzoeker gehoord. 

 

Op 23 april 2019 weigerde de gemachtigde het verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN 

ZONDER BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

In uitvoering van artikel 51, §2, tweede 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 21.03.2019 werd 

ingediend door: 

 

Naam: D. C. Voorna(a)m(en): E. W Nationaliteit: Nederland 

Geboortedatum: […]1993 Geboorteplaats: E. Identificatienummer in het Rijksregister: 

Verklaart te verblijven te: 

 

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 burger van de Unie. Betrokkene vraagt als ouder van 

een Belgisch kind, namelijk D. C. Z. W. het verblijfsrecht aan overeenkomstig art. 40ter van de wet van 

15.12.1980.  

Echter, overeenkomstig art. 43, §1, 2° van de wet van 15.12.1980 dient het verblijf aan betrokkene 

geweigerd te worden gezien mijnheer een gevaar vormt voor de openbare orde. Uit het administratief 

dossier blijkt dat betrokkene eerder werd veroordeeld voor volgende feiten:  

 - Betrokkene werd veroordeeld als minderjarige door de rechtbank van Arnhem op 21.10.2008 tot een  

werkstraf van 50 uur, waarvan 30 uur met uitstel en onder probatie van 2 jaar wegens ‘vormen van  

diefstal met verzwarende omstandigheden zonder gebruik van geweld of wapens, noch gebruik van of  

bedreiging met geweld of wapens tegen personen  

 - Hij liep een veroordeling bij verstek op op 07.09.2016 bij de politerechtbank van Antwerpen wegens 

een verkeersinbreuk. Betrokkene werd veroordeeld tot verlies van recht tot sturen gedurende 21 dagen 

en tot een geldboete.    

 - Hij liep een veroordeling op op 9.03.2017 bij de correctionele rechtbank van Antwerpen tot een 

gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel gedurende 3 jaar, uitgezonderd de voorlopige hechtenis 

alsook tot een geldboete van 6000 euro wegens ‘verdovende middelen, handel, bezit, vervaardiging’. - 

Hij werd eveneens veroordeeld door de Correctionele rechtbank van Antwerpen op 6.12.2017 wegens 

‘verdovende middelen/psychotropen: verkoop/het te koop stellen zonder vergunning: aflevering zonder 

vergunning een daad van deelneming zijnde aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een 

vereniging tot een gevangenisstraf van 6 maanden, met uitstel gedurende 3 jaar behalve de voorlopige 

hechtenis, alsook tot een geldboete van 8000 euro.  

 - De meest recente veroordeling dateert van 22.02.2019. Het gaat opnieuw om een veroordeling door 

de Correctionele rechtbank van Antwerpen ‘mededader, inbreuk op de wetgeving inzake drugs, 

bendevorming-deelname’. Betrokkene werd dit keer veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf.  

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

betrokkene (nog steeds) een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het 
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fundamenteel belang van de samenleving. Vandaar dat overeenkomstig art. 43, §1, 2° van de wet van 

15.12.1980 het verblijfsrecht aan betrokkene kan geweigerd worden. Deze maatregel is wel degelijk 

evenredig met het familiaal belang, op basis van hetwelke betrokkene het verblijfsrecht wenst te 

bekomen. Betrokkene claimt twee Belgische kinderen te hebben nl. I. W (xxx 180-79) en D. C. Z. (xxx 

113-80). Desondanks heeft betrokkene zich ertoe laten verleiden de wetten en regels in België niet te 

respecteren. De geboorte van zijn kinderen heeft daar kennelijk niets aan veranderd. Dit getuigt 

allerminst van verantwoordelijkheid tegenover de minderjarige kinderen, zoals van een goede huisvader 

zou mogen verwacht worden. Het niet respecteren van de strafrechtelijke bepalingen en verkeersregels 

in België getuigt expliciet van het niet geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving en dit eigenlijk ook 

niet na te streven. Deze onwil tot integratie van betrokkene blijkt ook uit het feit dat de herhaaldelijke 

inbreuken werden vastgesteld met betrekking tot gelijkaardige feiten zoals drugsbezit, drugshandel, 

drugsvervaardiging. Het herhalen van deze feiten getuigt ervan dat betrokkene  moedwillig de wettelijke 

bepalingen in België met de voeten treedt. Hij had moeten weten dat dergelijk gedrag niet ten goede 

zou komen aan het verwerven van regulier verblijfsrecht. De aard van de recidive misdrijven valt ook 

onder de noemer ‘ernstig misdrijf’. 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).      

Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene heden een nieuwe weg zou zijn ingeslagen en dus geen 

actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging meer zou vormen.      

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. Er werd bij deze beslissing wel degelijk rekening gehouden met art. 8 EVRM, het staat het 

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

hun gezinsleven zo in te richten dat moeder en kinderen in België verblijven en betrokkene een andere 

verblijfplaats kiest. Dit hoeft niet noodzakelijk afbreuk te doen aan hun gezinsleven. Door middel van 

intensieve contacten met de kinderen, eventueel via moderne communicatiemiddelen en occasionele 

bezoeken van de kinderen en de echtgenote aan betrokkene kan betrokkene ook zijn vaderschap 

opnemen. Er dient daarbij dienstig opgemerkt te worden dat dergelijke contacten niet veel verschillen 

van de huidige situatie. Betrokkene verblijft heden immers in de gevangenis en is dus heden evenmin 

samenwonend met zijn kinderen.      

Bij het nemen van deze beslissing dient overeenkomstig art. 43, §2 ook rekening gehouden te worden 

met de duur van het verblijf van de betrokkene, 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. Wat betreft de duur van zijn verblijf in België blijkt uit het dossier dat hij voor het 

eerst bij dienst vreemdelingenzaken werd opgemerkt in januari 2016 dit naar aanleiding van een 

aanhouding. De eerste maal dat hij daadwerkelijk interesse toonde voor een verblijf in België is toen hij 

per volmacht een aanvraag tot gezinshereniging indiende op 31.03.2019. Er kan dus bezwaarlijk gesteld 

worden dat de duur van verblijf van betrokkene in België deze beslissing kan in de weg staan. Hij heeft 

nooit eerder ambitie gehad tot lang verblijf in België. Door het hem te ontzeggen, pakken we hem dus 

helemaal geen feitelijke situatie af. Met betrekking tot zijn gezins- en familiale situatie is dit uiteraard ook 

een belangrijk item. Betrokkene zijn partner heeft ononderbroken in België verbleven, alsook hun 

gemeenschappelijke kinderen. Desalniettemin is betrokkene nooit met hen officieel samenwonend 

geweest. Van een gezinsleven, met samenwoonst, is dus tot op heden nooit sprake geweest. Vandaar 

dat deze beslissing ook geen aantasting kan zijn van een bestaand gezinsleven. Verder wat betreft zijn 

leeftijd, lijkt ons evenmin dat er enig bezwaar is om deze beslissing te nemen. Betrokkene is niet 

bijzonder jong of oud waardoor deze beslissing inhumaan zou zijn om op te leggen. Wat betreft 
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betrokkenes gezondheid is ons niets ongunstigs bekend. Voor zover er toch enig medisch probleem zou 

zijn kan bezwaarlijk gesteld worden dat dit een beletsel is voor het nemen van deze beslissing. 

Betrokkene is EU-burger en kan dus in elke lidstaat naar wens, niet in het minst in zijn eigen lidstaat, de 

nodige medische verzorging krijgen. Ten slotte wat betreft betrokkenes sociale/culturele integratie mag 

wel gesteld worden, zoals eerder aangehaald in deze beslissing, dat betrokkene daar bezwaarlijk blijk 

van geeft. Het niet respecteren van de strafrechtelijke bepalingen, alsook de verkeersregels, getuigt 

bezwaarlijk van integratie of een wil tot integratie.     Vandaar dat ook dit element deze beslissing niet in 

de weg kan staan. Betrokkenes aanvraag tot verblijf overeenkomstig art. 40 ter wordt geweigerd 

overeenkomstig art. 43, §2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet, van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de 

wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de materiële motiveringsplicht, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van het hoorrecht, van het proportionaliteitsbeginsel en van het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Hij licht zijn middel toe als volgt: 

 

“1. Gebrekkige en onzorgvuldige motivering in het licht van artikel 43 Vw. Artikel 3 van de Wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen bepaalt dat de opgelegde 

motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die ten grondslag liggen 

aan die beslissing, en dat de gegeven motivering afdoende dient te zijn. 

In casu is de aanvraag tot gezinshereniging afgewezen op basis van artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet; verzoeker zou een actueel gevaar betekenen voor de openbare orde. 

Verwerende partij baseert zich op een aantal strafrechtelijke veroordelingen. 

Deze veroordelingen leiden gedaagde ertoe aan te voeren dat verzoeker een actueel risico 

vormt op gevaar voor de openbare orde. 

In het vernietigingsarrest nr. 175 286 in de zaak RvV 188 113 van 23 september 2016, is de 

weigeringsbeslissing van DVZ vernietigd aangezien niet voldoende is aangetoond dat er een actueel 

risico voor de openbare orde bestond op het moment van de beslissing. 

"De Raad wijst erop dat het vaststellen van het werkelijk en actueel karakter van een bedreiging voor 

een fundamenteel belang van de samenleving, in de regel vereist dat de betrokken persoon een neiging 

vertoont om dit gedrag in de toekomst voort te zetten (HvJ, Oberburgmeisterin der Stadt Remscheid van 

22 mei 2012 (zaak C-348/09)). 

In casu dient de Raad na te gaan of de gemachtigde zich niet heeft beperkt tot een loutere verwijzing 

naar een strafrechtelijke veroordeling maar effectief op een zorgvuldige en kennelijk redelijke wijze tot 

de conclusie is gekomen dat verzoekende partij door haar persoonlijk gedrag een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging vormt voor zowel de openbare orde als de openbare veiligheid." 

Verzoeker stelt ernstig vragen of er op een zorgvuldige en kennelijke redelijke wijze geoordeeld is dat er 

op basis van twee strafrechtelijke veroordelingen tot een ernstige bedreiging in de zin van artikel 43 

Vreemdelingenwet kan besloten worden. 
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In de bestreden beslissing wordt namelijk niet verduidelijkt dat er aan de veroordeling omstandigheden 

ten grondslag liggen die wijzen op een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging vormt voor de 

openbare orde en openbare veiligheid. 

Evenmin verduidelijkt de gemachtigde dat er elementen zijn die erop wijzen dat verzoekende partij de 

neiging vertoont om dit gedrag in de toekomst voort te zetten. 

De verwerende partij vergenoegt zich er slechts mee op zeer algemene wijze te stellen dat illegale 

drugshandel een bedreiging vormt voor de veiligheid en levenskwaliteit van de burgers van de Unie 

alsook voor de wettige economie, de stabiliteit en de veiligheid van de lidstaten maar zij toont hiermee 

niet aan dat uit de aard en de ernst van de feiten blijken dat het persoonlijk gedrag van verzoekende 

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

de samenleving. 

Dat gedaagde stelt dat nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene heden een nieuwe weg zou zijn 

ingeslagen en dus geen actuele werkelijke en voldoende ernstige bedreiging meer zou vormen. 
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Evenwel is het gedaagde die verzoeker confronteert met dit gegeven zonder dat hij de kans heeft gehad 

relevante feiten inzake zijn beweerdelijk "actueel werkelijk en voldoende ernstige bedreiging vormend 

zijn voor het fundamenteel belang van de samenleving". 

Een schending van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht in het licht van artikel 43 

van de vreemdelingenwet. 

Dat verzoeker van mening is dat een dergelijke beslissing steeds dient te worden voorafgegaan aan het 

horen van hemzelf daar dergelijke beslissing bezwaarlijk als voorzienbaar kan worden aanzien. 

Gedaagde heeft verzoeker immers niets eens de mogelijkheid gelaten om de termijn van drie maanden 

om stukken in te leveren af te wachten en meteen besloten tot een weigering. Verzoeker meent dan ook 

dat hij gehoord had moeten worden inzake zijn situatie. 

Dat verzoeker in het verleden in België heeft gestudeer en voor zijn aanhouding werkzaam was amls 

salesmanager, elementen die mocht hij gehoord zijn een ander licht op de zaak zouden schijnen en 

gedaagde mogelijks tot een andere conclusie had kunnen komen. 

Artikel 43 Vw. waarop de gemachtigde zich bij het uitvaardigen van de beslissing beroept, is een 

gedeeltelijke omzetting van artikel 27 van de richtlijn. 

Artikel 27 van richtlijn 2004/38/EG 35) bepaalt: 

„]. Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk kunnen de lidstaten de vrijheid van verkeer en verblijf 

van burgers van de Unie en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit, beperken om redenen van 

openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. Deze redenen mogen niet voor economische 

doeleinden worden aangevoerd. 
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2. De om redenen van openbare orde of openbare veiligheid genomen maatregelen moeten in 

overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het gedrag van 

betrokkene. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig geen reden voor deze maatregelen. 

Het gedrag moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving vormen. Motiveringen die los staan van het individuele geval of die verband 

houden met algemene preventieve redenen mogen niet worden aangevoerd. 

3. Om te beoordelen of de betrokkene een gevaar vormt voor de openbare orde of de openbare 

veiligheid kan het gastland, wanneer het zulks onontbeerlijk acht, bij de afgifte van de verklaring van 

inschrijving — of, bij ontbreken van een inschrijvingssysteem, uiterlijk drie maanden na de datum van 

binnenkomst van de betrokkene op zijn grondgebied of na de in artikel 5, lid 5, bedoelde mededeling 

van aanwezigheid op het grondgebied, dan wel bij de afgifte van de verblijfskaart —, de lidstaat van 

oorsprong en eventueel andere lidstaten, verzoeken om mededeling van politiële gegevens betreffende 

betrokkene. Deze raadpleging mag geen systematisch karakter dragen. De geraadpleegde lidstaat 

antwoordt binnen twee maanden. 

(...)" 

2. Schending van het redelijkheidsbeginsel en het principe van de proportionaliteit Relevante 

rechtspraak EVRM 

Verzoeker verwijst naar vaste rechtspraak van het EVRM waarin wordt bepaald dat er dergelijke 

situaties in concreto een belangenafweging dient te worden gemaakt tussen de inmenging in het 

gezinsleven enerzijds en de openbare orde anderzijds. 

Meer in het bijzonder verwijst verzoeker allereerst naar het arrest Nunez v. Noorwegen waarin werd 

bepaald dat staten ertoe gehouden zijn om, binnen de beleidsmarge waarover zij beschikken, een 

billijke afweging te maken tussen concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang'. 

1 

Verzoeker verwijst vervolgens naar het arrest Boultif v. Zwitserland dd. 2.8.2001 waarin het EHRM een 

aantal criteria heeft geformuleerd die als leidraad dienen voor het maken van deze billijkheidsafweging2. 

Dit zijn de volgende criteria: 

- Aard en de ernst van de strafrechtelijke inbreuken; 

- De tijdsduur van het verblijf in het gastland; 

- De tijdsduur die verstreken is sinds de inbreuk en het gedrag van de verzoekende partij sindsdien; 

- De nationaliteit van de betrokkenen; 

- De gezinssituatie van de verzoekende partij en, naargelang het geval; de tijdsduur van haar huwelijk, 

en andere factoren die wijzen op een daadwerkelijk beleefd gezinsleven als 

koppel; 

1 EHRM 28 juni 2011, Nunez v Noorwegen, §68 

2 EHRM, 2 augustus 2001, Boultif v. Zwitserland, §§ 47 — 56; zie ook, EHRM 17 april 2014, Paposhvili 

v. België, §§ 141 -143 
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- De vraag of de echtgeno(o)t(e) kennis had van de inbreuk bij het tot stand komen van de gezinsrelatie; 

- De kinderen uit dit huwelijk en hun leeftijd; 
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- De ernst van de moeilijkheden die de echtgeno(o)t(e) riskeert te ondervinden in het land waarheen ze 

worden uitgewezen; 

- Het belang en welzijn van de kinderen, in het bijzonder de ernst van de moeilijkheden die de kinderen 

riskeren in het land waarheen ze worden uitgewezen; 

- De hechtheid van de sociale, culturele en familiale banden met het gastland en het land waarheen ze 

worden verwijderd. 

In geval van een weigering aanvraag gezinshereniging op basis van artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet dient verwerende partij een belangenafweging te maken waarbij de individuele en 

concrete omstandigheden van de verzoekende partij en zijn gezin in overweging worden genomen. 

De motivering in casu schendt zowel het motiveringsbeginsel als ook het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

proportionaliteitsbeginsel en dient derhalve te worden vernietigd. Er wordt geen noemenswaardige 

billijheidsafweging gemaakt. 

De bestreden beslissing dient dan ook te worden vernietigd.” 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Aangaande de opgeworpen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie 

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

vervatte dienstige stukken. 

 

De aangevoerde schendingen van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel 

worden onderzocht in het licht van artikel 43 van de Vreemdelingenwet, waarop de bestreden beslissing 

steunt en waarvan verzoeker eveneens de schending aanvoert. 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 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° […]; 

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.” 

 

Artikel 43 van de Vreemdelingenwet, zoals onder andere gewijzigd door artikel 33 van de wet van 24 

april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S., 10 mei 2007), vormt de omzetting 

van artikel 27 van de Burgerschapsrichtlijn (2004/38/EG). Uit de parlementaire voorbereiding van de wet 

van 24 april 2007 blijkt dat de Raad van State er in zijn advies had op aangedrongen om artikel 27, lid 2 

van de Burgerschapsrichtlijn integraal over te nemen (cf. Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. St., 2006-2007, nr. 2845/1, p. 60-63), 

waardoor de maatregelen die om redenen van openbare orde of nationale veiligheid worden genomen 

“uitsluitend gebaseerd (dienen te) zijn op het persoonlijk gedrag van de betrokkene” en dat dit gedrag 

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

samenleving (moet) vormen”. Het moet hierbij gaan om een werkelijke bedreiging die niet louter op 

vermoedens is gestoeld (cf. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

betreffende richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende 

het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en 

hun familieleden, COM(2009) 313, 2 juli 2009, 12). 
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De Raad wijst erop dat het vaststellen van het werkelijk en actueel karakter van een bedreiging voor een 

fundamenteel belang van de samenleving, in de regel vereist dat de betrokken persoon een neiging 

vertoont om dit gedrag in de toekomst voort te zetten (HvJ 22 mei 2012, Oberburgmeisterin der Stadt 

Remscheid, C-348/09). 

 

Verzoeker voert aan dat de gemachtigde zich heeft gebaseerd op een aantal strafrechtelijke 

veroordelingen. Op grond van die veroordelingen is de gemachtigde tot de conclusie gekomen dat 

verzoeker een actueel risico vormt op gevaar voor de openbare orde. Verzoeker verwijst naar een arrest 

van de Raad waarin de Raad de beslissing vernietigde omdat de gemachtigde zich er had mee 

vergenoegd om op zeer algemene wijze te stellen dat illegale drugshandel een bedreiging vormt voor de 

veiligheid en de levenskwaliteit van de burgers van de unie alsook voor de wettige economie, de 

stabiliteit en de veiligheid van de lidstaten maar de gemachtigde toonde niet aan dat uit de aard en de 

ernst van de feiten blijkt dat het gedrag van verzoeker een actuele, werkelijke, voldoende ernstige 

bedreiging vormt voor het fundamenteel belang van de samenleving. Verzoeker meent dat de 

gemachtigde niet heeft verduidelijkt dat er elementen zijn die erop wijzen dat hij de neiging vertoont om 

het gedrag waarvoor hij is veroordeeld, verder te zetten. De gemachtigde heeft verzoeker niet de 

mogelijkheid gegeven om relevante feiten voor te leggen inzake de voorgehouden actuele, werkelijke, 

voldoende ernstige bedreiging voor het fundamenteel belang van de samenleving.  

 

De Raad kan verzoeker in zijn betoog niet volgen dat de gemachtigde in de thans bestreden beslissing 

zich louter zou beperkt hebben tot de verwijzing naar de veroordelingen en de algemene vaststelling dat 

illegale drugshandel een bedreiging vormt voor de veiligheid en de levenskwaliteit van de burgers van 

de unie alsook voor de wettige economie, de stabiliteit en de veiligheid van de lidstaten. De 

gemachtigde is wel degelijk nagegaan en heeft gemotiveerd over de vraag of het gedrag van verzoeker 

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

samenleving moet vormen. De beslissing die thans voorligt, is dan ook op pertinente punten verschillend 

van de beslissing die werd aangevochten in de zaak die tot de vernietiging heeft geleid. 

 

Zo wordt in de bestreden beslissing verwezen naar de verschillende veroordelingen die verzoeker heeft 

opgelopen, waarvan de oudste veroordeling door de rechtbank van Arnhem van 21 oktober 2008 

betrekking heeft op diefstal, de veroordeling van 7 september 2016 door de politierechtbank van 

Antwerpen betrekking heeft op een verkeersinbreuk en de volgende veroordelingen van 9 maart 2017, 6 

december 2017 en 22 februari 2019 allen slaan op drugs, meer bepaald het verkopen ervan zonder 

vergunning, evenals bendevorming. De gemachtigde stelt dat uit de aard, de ernst en de recentheid in 

de tijd van de feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van verzoeker nog steeds een actuele, werkelijke 

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

gemachtigde wijst daarbij uitdrukkelijk op het feit van de “herhaaldelijke inbreuken […] met betrekking tot 

gelijkaardige feiten zoals drugsbezit, drugshandel” en “Het herhalen van deze feiten getuigt ervan dat de 

betrokkene moedwillig de wettelijke bepalingen in België met de voeten treedt.” Hiermee heeft de 

gemachtigde dus op de herhaling gewezen hetgeen in lijn ligt met het vereiste onderzoek naar de 

neiging van verzoeker om het gedrag waarvoor hij is veroordeeld, verder te zetten. De actualiteit blijkt 

op zich reeds uit het feit dat de laatste veroordeling van 22 februari 2019 dateert, hetgeen amper twee 

maanden is voor het nemen van de bestreden beslissing. Daarnaast heeft de gemachtigde ook de ernst 

van de recidive misdrijven benadrukt door te wijzen op rechtspraak van het Hof van Justitie, meer 

bepaald het arrest Tsakouridis van 23 november 2010, die ingaat op de georganiseerde drugshandel en 

stelt dat die “zulke vormen kan aannemen dat zij een rechtstreekse bedreiging vormt voor de 

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

 

De gemachtigde kon dus op zorgvuldige en redelijke wijze concluderen dat nergens uit het dossier blijkt 

dat verzoeker heden een nieuwe weg zou ingeslagen zijn en dus geen actuele, werkelijke en voldoende 

ernstige bedreiging meer zou vormen.  

 

Waar verzoeker stelt dat hij niet de kans heeft gehad relevante feiten voor te leggen aangaande die 

conclusie, doelt hij enerzijds op het hoorrecht, wat infra wordt besproken, anderzijds stelt de Raad vast 

dat verzoeker niet toelicht welke relevante feiten hij dan wel zou voorgelegd hebben om aan te tonen 

dat hij wel degelijk een nieuwe weg zou ingeslagen zijn ondanks de zeer recente veroordeling voor 

wederom druggerelateerde feiten. Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen van 

22 februari 2019 bevindt zich in het administratief dossier en geeft een gedetailleerde feitelijke 

beschrijving van de drugshandel waarin verzoeker betrokken was.  
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In casu is de Raad dan ook van oordeel dat de gemachtigde zich niet heeft beperkt tot een loutere 

verwijzing naar de strafrechtelijke veroordelingen maar effectief op een zorgvuldige en niet kennelijk 

onredelijke wijze tot de conclusie is gekomen dat verzoeker door zijn persoonlijk gedrag een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de openbare veiligheid. 

 

Op grond van dit eerste onderdeel van het middel kan geen schending worden aangenomen van artikel 

43 van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Verzoeker gaat verder in op het feit dat een dergelijke beslissing moet worden voorafgegaan door een 

gehoor aangezien een dergelijke beslissing bezwaarlijk als voorzienbaar kan worden aanzien. Hij meent 

niet eens drie maanden gehad te hebben om stukken in te leveren en dat de gemachtigde meteen heeft 

besloten tot een weigering. Hij had moeten gehoord worden ten aanzien van zijn situatie. In dat geval 

stelt verzoeker dat hij had opgeworpen in België gestudeerd te hebben en werkzaam geweest te zijn als 

salesmanager. Dit zijn voor verzoeker elementen die, had hij gehoord geweest, een ander licht op de 

zaak hadden kunnen laten schijnen en mogelijks tot een andere conclusie aanleiding had kunnen 

geven. Hij wijst erop dat artikel 43 van de Vreemdelingenwet een gedeeltelijke omzetting is van artikel 

27 van de Burgerschapsrichtlijn.  

 

Het hoorrecht, als recht op behoorlijk bestuur, zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest behelst 

het recht van eenieder om te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., §’n 82 en 83). Het recht om te 

worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn 

standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en voordat een besluit 

wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277/11, 

M.M., § 87; HvJ 5 november 2014, C-166/13, Mukarubega, § 46, HvJ 11 december 2014, C-249/13, 

Boudjlida, § 36 ). 

 

Uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt duidelijk dat dit artikel niet is gericht tot de 

lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (HvJ 17 juli 2014, C-

141/12 en C-372/12, Y.S. e.a., § 67). Dat recht om in elke procedure te worden gehoord maakt echter 

wel integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, dat een fundamenteel 

beginsel van Unierecht is (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., § 81; HvJ 5 november 2014, C-

166/13, Mukarubega, § 45, HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, §’n 30 en 34). 

 

Het recht om in elke procedure te worden gehoord is thans niet alleen verankerd in de artikelen 47 en 

48 van het Handvest, die garanderen dat de rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk 

proces in het kader van elke gerechtelijke procedure worden geëerbiedigd, maar ook in artikel 41 

daarvan, dat het recht op behoorlijk bestuur waarborgt (HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 

31).  

 

Verzoeker kan bijgevolg op dienstige wijze de schending van het hoorrecht als algemeen rechtsbeginsel 

van behoorlijk bestuur zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie aanvoeren.  

 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie heeft de regel dat aan de adressaat van een 

bezwarend besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken 

voordat dit besluit wordt genomen, tot doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen naar behoren 

rekening te houden met alle relevante elementen. Die regel beoogt met name, ter verzekering van de 

effectieve bescherming van de betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen om een vergissing te 

corrigeren of individuele omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt 

genomen, niet wordt genomen of dat in een bepaalde zin wordt besloten (HvJ 18 december 2008, C-

349/07, Sopropé, § 49 en HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 37). 

 

Het recht om te worden gehoord impliceert tevens dat de overheid met de nodige aandacht kennis 

neemt van de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en 

onpartijdig te onderzoeken en het besluit toereikend te motiveren (HvJ 18 december 2008, C-349/07, 

Sopropé, § 50).  

 

De verplichting tot eerbiediging van de rechten van verweer van de adressaten van besluiten die hun 

belangen aanmerkelijk raken, rust aldus in beginsel op de overheden van de lidstaten wanneer zij 

maatregelen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 11 december 2014, C-

249/13, Boudjlida, § 40).  



  

 

 

X 

 

In casu wordt verzoeker het recht op verblijf als Nederlandse onderdaan in functie van zijn Belgisch 

minderjarig kind geweigerd. Verzoeker wijst er terecht op dat artikel 43 van de Vreemdelingenwet, 

waarvan toepassing in casu is gemaakt, een gedeeltelijke omzetting vormt van artikel 27 van de 

Burgerschapsrichtlijn. Er wordt derhalve uitvoering gegeven aan het Unierecht.  

 

Deze bestreden beslissing moet eveneens worden aangemerkt als een bezwarend besluit dat de 

belangen van verzoeker ongunstig kan beïnvloeden. Het hoorrecht, als algemeen beginsel van 

Unierecht, is in casu derhalve van toepassing. 

 

Ook al is de huidige beslissing een beslissing volgend op de aanvraag, kon in casu verzoeker inderdaad 

niet onmiddellijk voorzien dat toepassing gemaakt zou worden van artikel 43 van de Vreemdelingenwet, 

bijgevolg diende verzoeker gehoord te worden.  

 

De Raad stelt in casu evenwel vast dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker talrijke malen 

werd gehoord, zowel op 5 januari 2016, op 7 maart 2017, op 3 juni 2018 en nog kort voor de bestreden 

beslissing op 26 maart 2019. In elk van die gehoren werd verzoeker ondervraagd aangaande zijn 

duurzame relaties, zijn familie in België, of verzoeker minderjarige kinderen heeft in België en of er 

redenen zijn waarom verzoeker niet naar zijn herkomstland, zijnde Nederland, kan terugkeren. 

In zijn eerste gehoor op 5 januari 2016 antwoordde verzoeker dat hij een duurzame relatie heeft in 

België evenals een dochter I.D.C., hij gaf ook hun adres op. Op de vraag of verzoeker redenen had 

waarom hij niet naar Nederland kon terugkeren, antwoordde verzoeker: “Nee, breng me maar terug !!!”. 

In het tweede gehoor op 7 maart 2017 verwees verzoeker opnieuw naar zijn partner en dochter en 

antwoordde hij op de vraag of hij redenen heeft waarom hij niet naar zijn eigen land kan terugkeren: 

“Nee, absoluut niet. Ik zou zelfs graag morgen al teruggestuurd willen worden naar Nederland als 

mogelijk is A.U.B. Mijn gezin bezoekt me in Nederland zonder problemen.” In het derde gehoor van 3 

juni 2018, reeds na de geboorte van het tweede kind, verwees verzoeker naar zijn vrouw en kinderen bij 

de vraag of hij een duurzame relatie heeft en familie in België. Op de laatste vraag met betrekking tot de 

redenen die zich kunnen verzetten tegen een terugkeer antwoordde verzoeker: “Nee, stuur mij terug. Ik 

vul dit altijd in maar er komt nooit actie…Ik begin te twijfelen aan DVZ”. In het laatste gehoor op 26 

maart 2019 verwijst verzoeker als antwoord op de vragen naar een duurzame relatie, familie en 

minderjarige kinderen, opnieuw naar zijn vrouw en twee kinderen. Daarnaast maakt hij ook melding van 

een zus in België. Op de laatste vraag of er redenen zijn waarom verzoeker niet naar zijn eigen land kan 

terugkeren, antwoordt verzoeker deze keer: “Ja, ik heb duurzame familie in België een vrouw met twee 

kinderen die beschikken over de belgische (sic) nationaliteit. Mijn kinderen zijn het hier gewend en gaan 

hier naar school. Mijn schoonmoeder woont ook in België Antwerpen die heeft al een paar jaar kanker 

en wij verzorgen die weekelijks (sic) vandaar dat we in de buurt blijven ze heet: […] mijn zus en 2 

kinderen wonen hier en ik pas ook weekelijks (sic) op hun zowel ik als mijn vrouw ons leven is hier”.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker verscheidene keren de mogelijkheid heeft gehad dienstig voor 

zijn belangen op te komen en telkenmale de vraag kreeg of er elementen waren die zich verzetten tegen 

een terugkeer naar Nederland. Verzoeker heeft zich tot drie keer toe zeer uitdrukkelijk uitgesproken voor 

een terugkeer, ondanks zijn vrouw en kinderen in België en heeft nooit melding gemaakt van de 

elementen waar hij nu in het verzoekschrift op wijst, zijnde het feit dat hij in België heeft gestudeerd en 

hier enkele maanden in 2018 heeft gewerkt als salesmanager, zoals blijkt uit de stukken door verzoeker 

gevoegd aan het verzoekschrift. De Raad meent dan ook dat verzoeker de mogelijkheid kreeg om te 

verwijzen naar zijn studies en werk, doch dit heeft nagelaten. In een dergelijke situatie kan geen 

schending van het hoorrecht worden aangenomen.  

 

In het tweede onderdeel van het enig middel voert verzoeker de schending aan van het 

redelijkheidsbeginsel en van het proportionaliteitsbeginsel. Hij verwijst eveneens naar artikel 8 van het 

EVRM en bepaalde rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het 

EHRM). Zo wijst hij erop dat staten ertoe gehouden zijn om binnen hun beleidsmarge waarover zij 

beschikken een billijke afweging te maken tussen concurrerende belangen van het individu en het 

algemeen belang. Verder verwijst verzoeker naar de Boultif-criteria die een leidraad uitmaken voor de 

billijkheidsafweging. Verzoeker somt deze op en stelt dat de gemachtigde een belangenafweging moet 

maken waarbij de individuele en concrete omstandigheden van verzoeker en zijn gezin in overweging 

genomen worden. Er zou geen noemenswaardige belangenafweging gemaakt zijn door de gemachtigde 

waardoor het motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel 

geschonden zijn. 
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Betreffende de aangevoerde schending van het evenredigheidsbeginsel als specifieke vorm van het 

redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat dit beginsel de Raad evenmin toestaat het oordeel van het 

bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid 

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

volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

‘1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.’  

 

Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens dat de besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging 

uitmaken op het privé- en gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet 

houden met de belangen die door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt zowel voor 

situaties van een weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, 

par. 66) als voor situaties van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, nr. 52701/09, 

Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHMR 10 juli 2014, nr; 2260/10, Tanda-Muzinga v. Frankrijk, par. 68). 

 

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 gemachtigde een zorgvuldige belangenafweging heeft gemaakt en, of de gemachtigde 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 algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde.  

 

De Raad kan verzoeker niet volgen dat de gemachtigde in casu geen noemenswaardige 

billijkheidsafweging of belangenafweging heeft gemaakt. Bovendien stelt de Raad vast dat verzoeker 

zich niet de moeite getroost om concreet in te gaan op de belangenafweging die uitdrukkelijk is gebeurd. 

Hoe dan ook vereist artikel 43 van de Vreemdelingenwet dat als de gemachtigde toepassing maakt van 

dit artikel van de Vreemdelingenwet, hij rekening houdt 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. Dit weerspiegelt reeds in zekere mate de vereiste belangenafweging zoals 

voorzien in artikel 8 van het EVRM. De gemachtigde gaat uitdrukkelijk in op deze aspecten in de 

bestreden beslissing en doet daarnaast nog eens een belangenafweging in het licht van artikel 8 van het 

EVRM. Wat betreft artikel 8 van het EVRM wijst de gemachtigde erop dat het zijn gezin vrijstaat zich 

elders te vestigen alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en verblijven of hun gezinsleven zo in te 

richten dat moeder en kinderen in België verblijven en verzoeker een andere verblijfplaats kiest. De 

gemachtigde stelt dat dit niet noodzakelijk afbreuk doet aan hun gezinsleven. Door middel van 

intensieve contacten met de kinderen, eventueel via moderne communicatiemiddelen en occasionele 
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bezoeken van de kinderen en de echtgenote aan verzoeker kan hij het vaderschap opnemen. Hij merkt 

daarbij op dat dergelijke contacten niet veel verschillen van de huidige situatie aangezien verzoeker in 

de gevangenis verblijft en niet samenwonend is met zijn kinderen. Verder stipt de gemachtigde aan dat 

verzoeker zelf nooit officieel samenwonend is geweest met zijn vrouw en kinderen, zodat er van een 

gezinsleven met samenwoonst nooit sprake is geweest, zodat de huidige beslissing ook geen 

aantasting is van het bestaand gezinsleven. De Raad herhaalt dat verzoeker niets inbrengt tegen deze 

uitvoerige belangenafweging. Hij past de Boultif-criteria ook niet concreet op zijn situatie toe. 

 

De Raad kan deze belangenafweging niet kennelijk onredelijk of onzorgvuldig noemen. Mede in het licht 

van de hierboven geciteerde gehoorverslagen is het zelfs opvallend hoe enthousiast verzoeker zich 

heeft uitgedrukt, ondanks zijn bestaande gezinsleven in België, in de drie eerste verhoren met 

betrekking tot een terugkeer naar Nederland. Verzoeker heeft er herhaaldelijk uitdrukkelijk om gevraagd 

met de uitdrukkelijke boodschap in 2017 “Mijn gezin bezoekt me in Nederland zonder problemen”. Het 

lijkt inderdaad dat er voor verzoeker en zijn vrouw en kinderen, gezien het feit dat België en Nederland 

buurlanden zijn, geen onoverkomelijke hinderpaal is om het gezinsleven, dat verzoeker nu reeds leidt 

met zijn vrouw en kinderen, verder te zetten. Het huidig gezinsleven veronderstelt reeds het niet 

samenwonen onder een dak. Ook in zijn derde gehoor, dat plaatsvond na de geboorte van het tweede 

kind, ziet verzoeker geen graten in een terugkeer naar Nederland door te antwoorden “Nee, stuur mij 

terug. Ik vul dit altijd in maar er komt nooit actie…Ik begin te twijfelen aan DVZ”. Ook al moet 

vastgesteld worden dat verzoeker in diens laatste gehoor van 26 maart 2019 ineens in zijn gezins- en 

familieleven wel hinderpalen ziet voor een terugkeer naar Nederland, dan nog heeft de gemachtigde 

een punt waar hij motiveert dat de vrouw en kinderen in België kunnen verblijven en het gezinsleven 

zich nu eveneens zonder samenwonen afspeelt omdat verzoeker zich in de gevangenis bevindt. 

Verzoeker licht ook niet toe waarin thans, anders dan zijn uitdrukkelijke verklaring in 2017, zijn gezin 

hem niet meer zou kunnen bezoeken in Nederland. Het kwam verzoeker toe concreet in te gaan op de 

belangenafweging en concrete motieven van de gemachtigde, zowel wat betreft het gezinsleven als wat 

betreft het privéleven, hetgeen hij heeft nagelaten. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel of van 

artikel 8 van het EVRM blijkt niet. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van verzoeker. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig november tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 


