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 nr. 230 754 van 20 december 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESPERS 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

9 september 2019 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissingen van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 30 augustus 2019 tot beëindiging van het verblijf, tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten en tot het opleggen van een inreisverbod. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 november 2019. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. JESPERS die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster vervoegde haar in België verblijvende vader in 1997 en werd op 6 juli 1998 

ingeschreven in het vreemdelingenregister. 

 

1.2. Op 2 augustus 2007 diende verzoekster een aanvraag om machtiging tot vestiging in. Deze 

aanvraag werd ingewilligd. 

 

1.3. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie nam op 30 augustus 

2019 ten aanzien van verzoekster de beslissingen tot beëindiging van het verblijf, tot afgifte van een  



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 van 21 

bevel om het grondgebied te verlaten en tot het opleggen van een inreisverbod. Deze beslissingen, die 

verzoekster dezelfde dag ter kennis werden gebracht, zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“Mevrouw, 

 

naam : [M.] 

voornaam : [H.] 

[…] 

nationaliteit: Marokko 

 

krachtens artikel 44bis, § 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

Vreemdelingenwet), wordt een einde gemaakt aan uw verblijf en wordt u bevolen het grondgebied van 

België te verlaten, om volgende ernstige redenen van openbare orde en nationale veiligheid: 

 

U bent op 23/08/1997 aangekomen in België in navolging van uw vader en op 06/07/1988 werd u 

ingeschreven in het vreemdelingenregister in het kader van gezinshereniging. Na het bereiken van de 

leeftijd van 12 jaar ontving u op 01/08/2007 een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, 

geldig voor 12 maanden. Op 02/08/2007 werd er een aanvraag om machtiging tot vestiging ingediend. 

Dienvolgens werd u op 30/01/2008 in het bezit gesteld van een C-kaart, geldig – na verlenging – tot 

09/01/2023. Op 17/08/2015 trad u in het huwelijk te Antwerpen met de Belg [O.J.] […] 

 

Uit uw administratief dossier blijken elementen aanwezig van nationale veiligheid die aantonen dat u 

een bedreiging vormt voor de Belgische samenleving. 

 

Op 15/05/2014 werd u onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens deelname aan bendevorming en 

op 16/05/2014 werd u opgesloten in de gevangenis te Antwerpen. Op 05/03/2015 werd het 

aanhoudingsmandaat opgeheven en werd u vrijgelaten. 

 

Op 18/05/2015 werd u veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden met uitstel voor 5 jaar, 

waarvan 1 jaar effectief wegens bendevorming en deelname aan activiteiten aan een terroristische 

groep, meer bepaald door het verstrekken van materiële en financiële middelen ten behoeve van de 

Islamitische Staat (IS). Uit het vonnis blijkt dat u samen met 5 andere jongedames begin 2013 trachtte 

af te reizen naar Syrië, om de strijd aldaar te steunen. Bij jullie vertrekpoging werden jullie onderschept. 

Bovendien blijkt dat u tot driemaal toe naar Syrië trachtte af te reizen, doch u slaagde hier niet in. U 

werd op 15/05/2015 eveneens tegengehouden tijdens een vertrekpoging teneinde u aan te sluiten bij de 

groepering IS om aldaar met een moslimstrijder te huwen. Tevens blijkt dat u betrokken was bij een 

aantal organisaties die zich richten tot jonge moslimmeisjes met als doel deze te radicaliseren, zij 

financierden dan ook uw vertrek. Zelf hielp u ook bij het vertrek van de minderjarige J.H. Uit het vonnis 

blijkt dan ook dat u ernstige feiten pleegde, aangezien u steun verleende aan een terroristische 

groepering die verantwoordelijk is voor onnoemelijk veel leed dat aan niet-leden van deze groepering 

wordt toegebracht. Bij de oplegging van uw straf werd rekening gehouden met uw schuldinzicht, 

persoonlijkheid en leeftijd. 

 

In navolging van uw veroordeling werd u op 08/07/2015 opgesloten in de gevangenis te Antwerpen en 

diezelfde dag nog werd u voorlopig in vrijheid gesteld. 

 

Op 18/07/2017 stelde de Veiligheid van de Slaat (VSSE) een nota op. Deze nota vermeldt dat u in mei 

2014 een poging ondernam om naar Syrië af te reizen in het gezelschap van een Belgische 

minderjarige onderdaan, met als doel om u ter plaatse aan te sluiten bij de terreurorganisatie IS. U was 

reeds voor de afreispoging gekend bij de VSSE vanwege uw betrokkenheid bij radicale islamitische 

organisaties in Antwerpen en uw contacten met gelijkgezinde radicale Islamitische Antwerpse vrouwen. 

De VSSE beschikt evenwel over onvoldoende informatie om met zekerheid te bevestigen dat u nog 

dezelfde radicale ideologie aanhangt. 

 

De VSSE verklaarde op 05/12/2018 dat zij over geen bijkomende pertinente informatie beschikken.  

 

Het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) heeft twee nota's/dreigingsanalyses opgesteld 

en dit op 02/03/2017 en op 13/07/2017. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 van 21 

Het OCAD maakt overeenkomstig de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging en het 

koninklijk besluit van 28 november 2006 tot uitvoering van de wet van 10 juli 2006 betreffende de 

analyse van de dreiging, punctuele of strategische evaluaties over de terroristische en extremistische 

dreigingen in en tegen België. Het OCAD doet dit voornamelijk op basis van Inlichtingen die het verkrijgt 

van de zgn. ondersteunende diensten. 

 

Iedere evaluatie van het OCAD zal overeenkomstig artikel 11, § 6, van hogervermeld koninklijk besluit 

van 28 november 2006 het niveau van de dreiging bepalen door zich te steunen op een beschrijving van 

de ernst en de waarschijnlijkheid van het gevaar of van de dreiging. 

De verschillende dreigingsniveaus zijn: 

1° het "Niveau 1 of LAAG' Indien blijkt da! de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp 

uitmaakt van de analyse niet bedreigd is; 

2°het "Niveau 2 of GEMIDDELD’ Indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de 

gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse weinig waarschijnlijk Is; 

3° het ‘Niveau 3 of ERNSTIG' indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de 

gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse mogelijk en waarschijnlijk Is; 

4° het ‘Niveau 4 of ZEER ERNSTIG’ Indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de 

gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse ernstig en zeer nabij is. 

 

In de nota dd. 02/03/2017 vermeldt het OCAD dat u veroordeeld werd wegens deelname aan activiteiten 

van een terroristische groep en dat u gekend bent in hun databank en wordt beschouwd als een Foreign 

Terrorist Fighter (FTF), categorie 4, daar u verhinderd werd om naar een jihadistische conflictzone af te 

reizen terwijl u beoogde om u aan te sluiten bij een terroristische groepering of deze actief of passief 

steun wenste te verlenen, Uw intentie om terroristische groeperingen te vervoegen is wellicht nog 

steeds aanwezig, stelde het OCAD. Daarentegen is er geen enkel element aanwezig om u een 

capaciteit tot acties toe te kennen. Er zijn evenmin aanduidingen dat u de intentie of capaciteit zou 

hebben om een aanslag In ons land te (helpen) organiseren. Niettemin vertrok u met de intentie om IS 

te vervoegen, hielp u een minderjarige in een poging tot vertrek en hielp u hun vertrek te financieren via 

benefietacties van radicale organisaties die zich richten op moslimmeisjes. U heeft veel contacten met 

de extremistische scène in ons land, maar ook in Syrië/Irak, vooral met gelijkgezinde extremistische 

moslimvrouwen. Het is niet uitgesloten dat u opnieuw een poging zal wagen om af te reizen naar 

Syrië/Irak. Daarnaast haalt het OCAD aan dat u vooral een rol als virtuele strijder speelt, om 

propaganda voor IS of voor jihadistische groeperingen te verspreiden via uw sociale netwerken. U heeft 

een zekere icoonfunctie omwille van uw verblijf in de gevangenis en moet vooral gezien worden als 

iemand die andere vrouwen kan radicaliseren of aanzetten tot een vertrek naar Syrië/Irak. Dienvolgens 

concludeert het OCAD dat u ingeschaald wordt op niveau 2 wat betreft terroristische dreiging en niveau 

2 wat betreft extremistische dreiging.  

 

Uit de analyse van de dreiging die opgesteld werd door het OCAD dd. 17/07/2017 blijkt dat uw intentie 

om terroristische groeperingen te vervoegen wellicht nog steeds aanwezig Is. Geen enkel element stelt 

het OCAD echter in staat om u een capaciteit tot acties toe te kennen. Het niveau van terroristische 

dreiging is gemiddeld (niveau 2). De extremistische dreiging die uitgaat van u werd vastgesteld op 

niveau 3, namelijk te ernstig. Op 18/11/2018 deelde het OCAD ons mee dat de situatie alsook de 

evaluatie voorlopig ongewijzigd blijft. 

 

In de nota van de OCAD dd. 31/01/2019 werd daarenboven vermeld dat het lange tijd niet uitgesloten 

was dat u opnieuw een poging zou wagen om af te reizen naar Syrië/Irak, al is dat in de huidige context 

met de val van IS erg onwaarschijnlijk geworden. De nota haalt aan dat er geen nieuwe elementen à 

charge zijn, wel zijn er enkele recente elementen à décharge: u toonde zich bereid om op vrijwillige 

basis samen met uw man [O.] een deradicaliseringsproces via vzw Deradiant aan te vangen, alsook 

heeft u de intentie om in het kader van de voorwaarden bij elektronisch toezicht van uw man mee in 

contact te gaan met het Platform voor Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen in het kader van de 

opstart van een theologische begeleiding. Het OCAD concludeert dat u de intentie heeft gehad om 

binnen een jihadistische context naar Syrië/Irak te vertrekken en dat deze intentie wellicht nog steeds 

aanwezig is. Doch geen enkel element stelt hen in staat om u een capaciteit tot acties toe te kennen. 

Het niveau van zowel de terroristische dreiging die van u uitgaat, als de extremistische dreiging werd 

ingeschaald op gemiddeld (niveau 2). 

 

Er werd u op 12/10/2017 en 07/12/2018 een vragenlijst verstuurd om alle documenten en elementen 

aan te brengen waarvan u het nodig acht dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) hiervan kennis heeft 

ten einde uw situatie correct in te schatten, zodoende een beslissing tot intrekking of beëindiging van 
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het verblijfsrecht te verhinderen of beïnvloeden (conform art. 62, § 1, eerste lid, van de wet van 

15/12/1980). U verstuurde ons op 26/10/2017 en 17/12/2018 telkens een ingevulde vragenlijst en u 

legde daarbij de volgende documenten voor: een stagerapport en evaluatie van het schooljaar 2012-

2013, een overzicht van uw schoolverloop van 2000 tot 2013, uw huwelijksakte, uw woonhistoriek 

(tweemaal: 1998-2017 en 1998-2018), de geboorteakte van uw eerste kind, uw gezinssamenstelling 

(tweemaal), een attest van zwangerschap van uw tweede kind, een bewijs van verstoting van uw 

biologische moeder uit Marokko, de echtscheidingsakte van uw ouders, een bewijs van toekenning 

statuut van persoon met chronische aandoening en een logopedisch verslag met aantoning van ziektes 

van uw overleden vader, de overlijdensakte van uw vader, een brief dd. 05/01/2018 en 15/07/2018 van 

de klinische psychologe van de organisatie ‘Deradiant’ die u begeleidt en een persoonlijke 

handgeschreven brief. 

 

In het kader van een beslissing tot einde van het verblijf genomen krachtens artikel 44bis, §2 van de 

Vreemdelingenwet, moet rekening gehouden worden met de duur van het verblijf, de leeftijd, 

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

mate waarin u bindingen heeft met uw lang van herkomst. 

 

Aangaande uw familiale banden blijkt uit het administratieve dossier en uw vragenlijst dd. 26/10/2017 en 

17/12/2018 dat u twee minderjarige Belgische kinderen heeft ([O.J.] […] en [O.N.] […]) met uw 

Belgische echtgenoot [O.J.]. U, uw echtgenoot en jullie kinderen staan op hetzelfde domicilieadres 

ingeschreven. Uw echtgenoot is sedert 13/12/2017 opgesloten in de gevangenis te Antwerpen daar hij 

diezelfde dag veroordeeld werd door het Hof van Beroep te Antwerpen tot 4 jaar gevangenisstraf 

vanwege zijn lidmaatschap bij de radicale moslimbeweging Way of Life, die beschouwd wordt als 

opvolger van de terroristische groepering Sharia4Belgium, alsook trachtte hij zich te vervoegen bij de IS. 

Sedert 18/01/2019 zit uw echtgenoot zijn straf verder uit onder elektronisch toezicht. Verder verklaarde 

u dat uw twee broers, een schoonzus, een neef, stiefmoeder, nonkels en tantes in België verblijven, dat 

u twee minderjarige kinderen in België heeft en dat uw biologische broer en moeder nog woonachtig zijn 

In Marokko, maar dat u met hen geen of weinig banden heeft. Op 30.08.2019 werd u nogmaals gehoord 

door een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken en verklaart u tevens dat uw gezin in België is, 

uw echtgenoot en twee kinderen, en dat twee van uw broers, [M.]  en [I.]  ook in Antwerpen wonen. 

Uw vader is drie jaar geleden overleden. U verklaart tevens dat uw moeder en broer nog In Marokko 

wonen, maar dat u hier geen contact meer mee heeft.  

Het feit dat u gezinsbanden In België heeft, doet geen afbreuk aan de ernst van de feiten die u pleegde 

en waarvoor u definitief veroordeeld werd, alsook de bedreiging die u vormt voor de nationale veiligheid. 

Het feit dat u bovengenoemde feiten pleegde, toont aan dat u geenszins uw verantwoordelijkheid 

opnam, aangezien u had moeten weten dat dergelijk afwijkend gedrag en gedachtengoed ernstige 

gevolgen kon hebben voor uw verblijfsrecht in België.  

 

Eveneens haalt artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) aan dat 

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

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

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

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

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen'. Het wordt niet betwist dat u 

met uw echtgenoot en twee minderjarige Belgische kinderen een gezinsleven heeft, doch we merken op 

dat uit uw administratief dossier geen precieze onoverkomelijk hinderpalen blijken die de voortzetting 

van uw gezinsleven in Marokko of elders verhinderen. De scheiding zou slechts van tijdelijke aard zijn 

en volledig te wijten aan de gevolgen van uw eigen acties. U kan in die periode via de moderne 

communicatiemiddelen contact houden met uw echtgenoot en kinderen. Het staat uw echtgenoot vrij u 

te volgen met jullie twee kinderen, van zodra dit strafrechtelijk mogelijk Is. Uw kinderen kunnen u steeds 

vergezellen om zich te vestigen in Marokko of een derde land, of zij kunnen u steeds bezoeken in 

Marokko of een derde land, in gezelschap van één van uw familieleden die recht heeft op verblijf in 

België. Het gegeven dat uw kinderen in België geboren zijn, is op zichzelf geen reden om aan te nemen 

dat zij zich niet zouden kunnen aanpassen In het land van herkomst van één van hun ouders dan wel 

een derde land. Zij zijn nog zeer jong waardoor verondersteld kan worden dat zij zich makkelijk kunnen 

aanpassen aan een nieuwe situatie en (eventueel) snel een nieuwe taal oppikken. Bovendien zijn zij 

nog niet schoolplichtig. Uit niets blijkt dat het gezinsleven enkel in België verdergezet zou kunnen 

worden. Uw vele familieleden in België kunnen uw echtgenoot bijstaan in de zorg voor jullie kinderen, 

mochten zij beslissen om in België te blijven. Uit uw administratief dossier blijkt dat het OCAD u als een 

gevaarlijk individu bestempelt (onder meer omwille van uw icoonfunctie, uw rol ais virtuele strijder en uw 

contacten in het extremistische milieu), dat u meerdere pogingen heeft ondernomen om naar een 
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Jihadistische conflictzone af te reizen. Bovendien heeft het OCAD de extremistische dreiging die van u 

uitgaat ingeschaald op niveau 2 en een terroristische dreiging van niveau 2. Hieronder worden de 

opvattingen of bedoelingen beschouwd die strijdig zijn met de beginselen van de democratie of de 

mensenrechten, met de goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de 

rechtsstaat. Het feit dat er een einde aan uw verblijf wordt gemaakt is louter het gevolg van uw eigen 

handelen.  

 

Het ernstige gevaar voor de nationale veiligheid rechtvaardigt dat de belangen van de Staat zwaarder 

doorwegen dan uw belangen om in België uw gezinsleven te onderhouden. 

 

Betreffende uw medische toestand werd geen enkel document voorgelegd, noch zijn er indicaties van 

ziektes in het dossier. U gaf zelf aan tijdens uw hoorrecht dd. 12/10/2017 dat u geen medische klachten 

heeft, tenzij zwangerschap hieronder valt. In uw hoorrecht van 07/12/2018 geeft u aan geen medische 

klachten te hebben die u verhinderen om terug te keren naar uw land van herkomst. Dit bevestigt u ook 

op 30.08.2019 aan een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien u alsnog over medische 

elementen beschikt, liet u na dit aan te tonen. Daarom kan geconcludeerd worden dat er geen medische 

elementen zijn die een terugkeer naar het land van herkomst in de weg staan. 

 

Wat de duur van uw verblijf betreft, dient opgemerkt te worden dat u in België aangekomen bent op 

23/08/1997. U heeft bijgevolg 20 jaar in België verbleven, doch het feit dat u er zelf voor gekozen heeft 

om tot driemaal toe naar een jihadistische conflictzone te vertrekken om daar te gaan huwen met een 

moslimstrijder, het feit dat u banden onderhoudt met gelijkgezinde extremistische moslimvrouwen en het 

niet uitgesloten is dat u nogmaals een poging zou ondernemen naar Syrië/lrak, tonen aan dat u geen 

banden heeft met de democratische waarden van de Belgische maatschappij. Uit hat vonnis d.d. 

18/05/2015 blijkt dat u er bewust heeft voor gekozen om te willen vertrekken naar een gebied dat onder 

controle staat van IS alwaar de invoering van een zogenaamd kalifaat, hetzij een staatsvorm waarbij de 

democratie wordt afgeschaft en enkel de wetten van de Islam gelden, beoogd wordt. Hierbij wordt het 

gebruik van bomaanslagen niet geschuwd en tevens voert IS - volgens voormeld vonnis - "In de door 

hen gecontroleerde gebieden de Sharia (Islamitische wet) in waarbij zogenaamde ongelovigen worden 

onderdrukt." Uit het feit dat u naar dergelijk gebied wou afreizen, blijkt dat u zich buiten onze huidige 

maatschappij wenst te stellen en volgt dat u een ernstige bedreiging vormt voor de nationale veiligheid, 

te meer daar u een minderjarige hielp in een poging tot vertrek en het vertrek financierde via 

benefietacties van radicale organisaties die zich richten op moslimmeisjes. In het vonnis d.d. 18/05/2015 

wordt overigens uitdrukkelijk benadrukt dat de feiten ernstig zijn.  

 

Door uw daden als virtuele strijder heeft u verder steun verleend aan da voortzetting van een van de 

meest barbaarse conflicten die momenteel woedt. De oorlog waaraan u wou deelnemen heeft vele 

onschuldige burgers om het leven gebracht. Uw extremistische ideologie stoot zich af van alle westerse 

waarden. De buitenlandse strijders vormen bovendien een ernstige bedreiging voor de veiligheid van de 

lidstaten van de Verenigde Naties volgens de Resolutie 2178 van 24.09.2014 van de Veiligheidsraad 

van de VN: « les combattants terroristes étrangers contribuent à intensifier les conflits, à les prolonger et 

à en compliquer singulièrement le règlement, et qu'ils peuvent aussi être une menace considérable pour 

les États dont ils viennent, ceux par lesquels ils transitent et ceux où ils se rendent, ainsi que les États 

qui jouxtent les zones de conflit armé où Ils combattent et qui doivent faire face à de sérieux problèmes 

de sécurité, notant que la menace que représentent les Combattants terroristes étrangers peut atteindre 

toutes les régions et tous les États Membres, même ceux qui sont éloignés des zones de conflit ». (vrije 

vertaling : «buitenlandse terroristische strijders zorgen ervoor dat de conflicten intenser worden, langer 

duren en maken de conflicten ingewikkelder. De buitenlandse strijders kunnen ook een aanzienlijke 

dreiging zijn voor de Staten van waar ze komen, langs waar ze gaan en waar ze naar toe gaan, alsook 

voor de Staten die zich dicht bij de gewapende conflictzones bevinden en die het hoofd moeten bieden 

aan veiligheidsproblemen. Er dient opgemerkt te worden dat de dreiging die voortkomt uit de 

buitenlandse strijders, voor alle regio’s en alle Lidstaten kan galden, zelfs voor diegenen die ver van de 

conflictzone zijn. ».) 

In dezelfde resolutie wordt vermeld dat « Ie terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses 

manifestations, constitue une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationales, 

et que tous tes actes de terrorisme sont criminels et injustifiables » (Vrije vertaling : « terrorisme, in alle 

vormen en alle verschijnselen, is een van de ernstigste bedreigingen voor de Internationale vrede en 

veiligheid ».) Verder herhaalt de VN dat « qu’il faut éliminer les conditions propices à la propagation du 

terrorisme » (vrije vertaling : dat omstandigheden die gunstig zijn voor de verspreiding van terrorisme 

voorkomen moeten worden) en dat « la menace que représentent les combattants terroristes étrangers 

englobe, entre autres, les personnes qui appuient les actes ou activités d'AI-Qaida et de ses cellules, 
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filiales, émanations ou groupes dissidents, notamment en recrutant pour leur compte ou en soutenant 

de toute autre manière les actes et activités de ces entités ». (vrije vertaling « de dreiging die 

buitenlandse strijders vertegenwoordigen, ook geldt voor personen die daden of activiteiten van Al 

Qaida, haar cellen, filialen of dissidente groepen, ondersteunen, onder andere door voor hen te 

rekruteren of door hun daden en activiteiten op de een of andere manier te steunen”.). 

 

U haalde aan dat u uw fouten hebt ingezien en u met uw gezin een intensief deradicaliseringsproject 

volgt bij Deradiant. Ter staving hiervan legde u een brief van de klinische psychologe van de organisatie 

Deradiant voor. Hierin haalt zij aan dat u bij hen een theologische en psychologische begeleiding volgt 

sinds juni 2017 en dat zowel u als uw echtgenoot een grote mate van welwillendheid tonen. Zij verklaart 

dat jullie coöperatief zijn en een merkbare aanwezigheid van inzicht hebben. Uw psychologe van 

Deradiant haalt aan dat u een zeer sensitieve persoonlijkheid heeft en getekend bent door een 

emotioneel beladen jeugd waar etikettering en ‘het zich een plaats vinden' aan de orde bleken. Verder 

haalt zij aan dat u uiterst introvert bent en een intern, psychische persoonlijke ideologie heeft waar 

meelevendheid, mededogen en een wil tot samenhorigheid zeker plaats vinden. Uit informatie van het 

directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) dd. 11/01/2019 blijkt dat u samen met uw 

echtgenoot een theologische begeleiding bij het Vlaams Platform voor Vlaamse Imams en 

Moslimdeskundigen volgt, aangezien u als gezin wenst deel te nemen en op die manier meer wil leren 

over de Islam. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit een voorwaarde vormt voor het elektronisch 

toezicht van uw echtgenoot, waardoor uw belangen bij het volgen van dit traject in vraag kunnen worden 

gesteld. Uit informatie van DG EPI dd. 10/01/2019 blijkt dat u samen met uw kinderen uw echtgenoot 

regelmatig bezoekt in de gevangenis, u hierbij een chador draagt en dat het bezoek correct verloopt. Uw 

echtgenoot verklaart dat uw geloofsovertuiging orthodoxer is in vergelijking met de zijne. DG EPI 

vermeldt dat er 17/03/2017 een melding was dat u tijdens een glasbezoek een nikab (waarbij enkel de 

ogen zichtbaar zijn) droeg, dit werd naderhand niet meer gemeld. 

Uit het bovenstaande blijkt dat u weldegelijk inspanningen leven om u beter te integreren in de 

samenleving en u te informeren inzake de belijdenis van uw geloof. Doch dit doet geen afbreuk aan de 

ernst van de feiten die u pleegde en waarvoor u definitief veroordeeld werd, alsook de bedreiging die u 

vormt voor de nationale veiligheid. Bovendien hield de rechter bij de uitspraak van uw vonnis rekening 

met uw schuldinzicht. Het dient te worden benadrukt dal u desondanks uw inspanningen en het 

deradicaliseringstraject dat u volgt sedert juni 2017 tot op heden nog steeds wordt beschouwd als 

bedreiging voor de nationale veiligheid door OCAD, meer bepaald niveau 2 terrorisme en niveau 2 

extremisme. Alsook wordt u nog steeds aanschouwd door OCAD als een FTF categorie 4 (daar u 

verhinderd werd om naar een jihadistische conflictzone af te reizen terwijl u beoogde om u aan te sluiten 

bij een terroristische groepering of deze actief of passief steun wenste te verlenen). 

 

Wat uw economische situatie betreft, dient opgemerkt te worden dat uit uw administratief dossier blijkt 

dat u buiten enkele stages tijdens uw schooltijd nog geen enkele beroepsactiviteit heeft uitgeoefend. U 

toont verder niet aan dat u uw ervaringen van uw stages kan gebruiken voor uw integratie. De klinische 

psychologe van Deradiant verklaart dat u reeds meermaals solliciteerde en zeer gemotiveerd bent tot 

tewerkstelling, doch dat u hier tot op heden niet in slaagde. Zij maakt hierbij nota van een 

discriminatieproblematiek. Verder verklaarde u Nederlands en Engels te spreken en/of schrijven, alsook 

spreekt u Berbers. Verder gaf u aan dat u een diploma lagere school behaalde, alsook een getuigschrift 

tot het tweede secundaire middelbaar en dat u ook het 5de jaar middelbare school doorliep. U voegde 

hieraan toe dat u uw scholing stopte vanwege de zorg voor uw vader die ernstig ziek was en legde ter 

staving hiervan enkele documenten, zoals hierboven reeds vernoemd, voor. Uit het voorgaande blijkt 

dat u enigszins werkwillig bent, maar tot op heden slaagde u er niet in een job op de reguliere 

arbeidsmarkt te verwerven. Aldus is er van een vast inkomen en arbeidszekerheid geen sprake. 

 

Het feit dat u banden heeft met extremistische groeperingen, dat u voor hen aan fondsenwerving deed, 

dat u in een jihadistische context wou vertrekken naar Syrië/Irak om daar te huwen en een terroristische 

groepering wou vervoegen, dat u een minderjarige hielp in haar poging om af te reizen naar een 

jihadistisch conflictzone, dat u de afreis financierde, zijn elementen die voldoende bewijzen dat u niet 

cultureel bent geïntegreerd, noch aan de fundamentele waarden van de democratische samenlevingen 

voldoet en dat u een actueel en reëel gevaar vormt voor de nationale veiligheid. Bovendien merken wij 

op dat de kennis, vaardigheden en ervaringen die u tijdens uw verblijf in België deed geenszins verloren 

gaan en door u kunnen aangewend worden om u in de toekomst elders te vestigen en te Integreren. 

 

Op grond van het administratief dossier wordt geconcludeerd dat het beëindigen van uw verblijfsrecht 

een noodzakelijke maatregel vormt voor de bescherming van de openbare orde en de nationale 

veiligheid daar uw gedrag een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een 
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fundamenteel belang van de samenleving. De hierboven vermelde elementen tonen duidelijk aan dat u 

een bedreiging en gevaar vormt en tonen duidelijk aan dat er dwingende redenen van nationale 

veiligheid zijn die het mogelijk maken om een einde te maken aan uw verblijf en u een bevel te geven 

om het grondgebied te vertalen op basis van artikel 44bis, § 2, van de Vreemdelingenwet (ook al 

zouden ernstige redenen hiertoe volstaan). 

 

Wat de beoordeling van het risico op schending van artikel 3 EVRM betreft, komt het aan de betrokkene 

toe om elementen naar voor te brengen die aantonen dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat, 

indien de verwijderingsmaatregel uitgevoerd wordt, hij zou blootgesteld worden aan een reëel risico op 

onmenselijke behandelingen tegenstrijdig met artikel 3 EVRM. Indien betrokkene bewijsstukken 

voorlegt, is het aan de Regering om de eventuele twijfels hieromtrent weg te nemen (EHRM, arrest 

Saadi tegen Italië, 28 februari 2008, § 129). Conform artikel 62, § 1 van de wet van 15 december 1980, 

heeft u een vragenlijst gekregen waarbij u de mogelijkheid werd gegeven om pertinente elementen voor 

te leggen die het nemen van een beslissing kunnen verhinderen of beïnvloeden. Op vraag 16 “Heeft u 

redenen waarom u niet kan terugkeren naar uw land van herkomst?”, antwoordde u dat uw belangen 

hier zijn evenals uw kinderen, familie en echtgenoot. Dat u niemand heeft in Marokko, u aldaar nergens 

terecht kan en bang bent voor vervolging en dergelijke voor iets waarvoor u reeds gestraft bent ondanks 

dat u reeds afstand nam van uw vroegere gedachtengoed. Op 30.08.2019 verklaart u aan een 

ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken dat de reden waarom u niet kan terugkeren naar uw 

land van herkomst is dat u hier bent opgevoed en opgegroeid en dat u buiten uw Marokkaanse roots 

'Belg' bent, dat u niets in Marokko heeft U haalt geen effectieve vrees of risico op de schending van 

artikel 3 EVRM aan bij een terugkeer naar Marokko. Er kan geen systematische schending zijn van 

artikel 3 EVRM omwille van betrokkenes profiel (veroordeeld voor terrorisme In 2015). Immers het 

EHRM stelt in haar arrest X t. Nederland van 10/07/2018, dat de situatie in Marokko verbeterd is en de 

autoriteiten inspanningen leveren om de internationale normen van de rechten van de mens te 

respecteren. Het EHRM wijst er echter op dat ondanks deze inspanningen, andere rapporten van de UN 

Working Group on Arbitrary Detention, en van het UNHCR en van het US Department of State zijn die 

stellen dat er nog steeds slechte behandelingen en folteringen gebeuren door de politie en 

veiligheidsdiensten, In het bijzonder bij personen verdacht van terrorisme of die de veiligheid van de 

Staat in gevaar brengen. Niettemin is het Hof van oordeel dat er geen algemene en systematische 

praktijk van folteringen en slechte behandelingen vastgesteld kan worden gedurende ondervragingen en 

detentie. Het Hof heeft ook rekening gehouden met de maatregelen die Marokko genomen heeft als 

antwoord op de gerapporteerde gevallen van folteringen; met, zoals vermeld door Human Rights Watch, 

het recht op een advocaat voor personen die in detentie geplaatst werden waardoor de gevangenen 

beschermd worden tegen slechte behandelingen en folteringen gezien rechters dit kunnen rapporteren; 

en met het feit dat politie en veiligheidsagenten bewust gemaakt werden dat slechte behandelingen en 

folteringen verboden zijn en dat er streng gestraft wordt op deze feiten. Nationale en Internationale 

organisaties in Marokko volgen ook de situatie op en onderzoeken de gerapporteerde gevallen van 

folteringen. Het Hof besluit dat de algemene situatie niet zo is dat deze op zich aantoont dat er een 

schending van het EVRM is in geval van terugkeer van een persoon die verdacht wordt van terrorisme 

of een gevaar vormt voor de veiligheid van de staat. Het Europees Hof stelt ook dat het niet vaststaat 

dat de Marokkaanse gerechtelijke overheden het principe van ne bis in idem niet respecteren. Er kan 

dus geconcludeerd worden dat niets erop wijst dat u bij een terugkeer naar Marokko zal worden 

blootgesteld aan mishandeling of onmenselijke behandelingen strijdig met artikel 3 EVRM. 

 

Gelet op bovenstaande dwingende redenen van nationale veiligheid wordt u geen termijn toegestaan 

om het grondgebied te verlaten. 

 

Deze redenen zijn dwingende redenen in de zin van artikel 39/79, § 3, van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. Bijgevolg heeft het indienen van een beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissingen 

in geen geval tot gevolg dat de uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten wordt geschorst. 

 

Krachtens artikel 44nonies, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt het u verboden het 

grondgebied van België te betreden, en dit voor een duur van 8 jaar, om de volgende redenen: 

 

Aan het hierboven vermelde bevel om het grondgebied te verlaten wordt een inreisverbod gekoppeld 

voor het grondgebied van het Rijk. Vermits u een ernstige bedreiging vormt voor de nationale veiligheid 

wordt er voor geopteerd dat de duur van dit inreisverbod 8 jaar bedraagt. 
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Op 15/05/2014 werd u onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens deelname aan bendevorming en 

op 16/05/2014 werd u opgesloten in de gevangenis te Antwerpen. Op 05/03/2015 werd het 

aanhoudingsmandaat opgeheven en werd u vrijgelaten. 

 

Op 18/05/2015 werd u veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden met uitstel voor 5 jaar, 

waarvan 1 jaar effectief wegens bendevorming en deelname aan activiteiten aan een terroristische 

groep, meer bepaald door het verstrekken van materiële en financiële middelen ten behoeve van de 

Islamitische Staat (IS). Uit het vonnis blijkt dat u samen met 5 andere jongedames begin 2013 trachtte 

af te reizen naar Syrië, om de strijd aldaar te steunen. Bij jullie vertrekpoging werden jullie onderschept. 

Bovendien blijkt dat u tot driemaal toe naar Syrië trachtte af te reizen, doch u slaagde hier niet in. U 

werd op 15/05/2015 eveneens tegengehouden tijdens een vertrekpoging teneinde u aan te sluiten bij de 

groepering IS om aldaar met een moslimstrijder te huwen. Tevens blijkt dat u betrokken was bij een 

aantal organisaties die zich richten tot jonge moslimmeisjes met als doel deze te radicaliseren, zij 

financierden dan ook uw vertrek. Zelf hielp u ook bij het vertrek van de minderjarige J.H. Uit het vonnis 

blijkt dan ook dat u ernstige feiten pleegde, aangezien u steun verleende aan een terroristische 

groepering die verantwoordelijk is voor onnoemelijk veel leed dat aan niet-leden van deze groepering 

wordt toegebracht. Bij de oplegging van uw straf werd rekening gehouden met uw schuldinzicht, 

persoonlijkheid en leeftijd. 

 

In navolging van uw veroordeling werd u op 08/07/2015 opgesloten In de gevangenis te Antwerpen en 

diezelfde dag nog werd u voorlopig In vrijheid gesteld. 

 

Op 18/07/2017 stelde de Veiligheid van de Staat (VSSE) een nota op. Deze nota vermeldt dat u in mei 

2014 een poging ondernam om naar Syrië af te reizen in het gezelschap van een Belgische 

minderjarige onderdaan, met als doel om u ter plaatse aan te sluiten bij de terreurorganisatie IS. U was 

reeds voor de afreispoging gekend bij de VSSE vanwege uw betrokkenheid bij radicale islamitische 

organisaties in Antwerpen en uw contacten met gelijkgezinde radicale islamitische Antwerpse vrouwen. 

De VSSE beschikt evenwel over onvoldoende informatie om met zekerheid te bevestigen dat u nog 

dezelfde radicale ideologie aanhangt.  

 

De VSSE verklaarde op 05/12/2018 dat zij over geen bijkomende pertinente informatie beschikken. 

 

In de nota dd. 02/03/2017 vermeldt het OCAD dat u veroordeeld werd wegens deelname aan activiteiten 

van een terroristische groep en dat u gekend bent in hun databank en wordt beschouwd als een Foreign 

Terrorist Fighter (FTF), categorie 4, daar u verhinderd werd om naar een jihadistische conflictzone af te 

reizen terwijl u beoogde om u aan te sluiten bij een terroristische groepering of deze actief of passief 

steun wenste te verlenen. Uw intentie om terroristische groeperingen te vervoegen is wellicht nog 

steeds aanwezig, stelde het OCAD. Daarentegen is er geen enkel element aanwezig om u een 

capaciteit tot acties toe te kennen. Er zijn evenmin aanduidingen dat u de intentie of capaciteit zou 

hebben om een aanslag in ons land te (helpen) organiseren. Niettemin vertrok u met de intentie om IS 

te vervoegen, hielp u een minderjarige in een poging tot vertrek en hielp u hun vertrek te financieren via 

benefietacties van radicale organisaties die zich richten op moslimmeisjes. U heeft veel contacten met 

de extremistische scène in ons land, maar ook in Syrië/Irak, vooral met gelijkgezinde extremistische 

moslimvrouwen. Het is niet uitgesloten dat u opnieuw een poging zal wagen om af te reizen naar 

Syrië/Irak. Daarnaast haalt het OCAD aan dat u vooral een rol als virtuele strijder speelt; om 

propaganda voor IS of voor Jihadistische groeperingen te verspreiden via uw sociale netwerken. U heeft 

een zekere icoonfunctie omwille van uw verblijf in de gevangenis en moet vooral gezien worden als 

iemand die andere vrouwen kan radicaliseren of aanzetten tot een vertrek nar Syrië/Irak. Dienvolgens 

concludeert het OCAD dat u ingeschaald wordt op niveau 2 wat betreft terroristische dreiging en niveau 

2 wat betreft extremistische dreiging. 

 

Uit de analyse van de dreiging die opgesteld werd door het OCAD dd. 17/07/2017 blijkt dat uw intentie 

om terroristische groeperingen te vervoegen wellicht nog steeds aanwezig Is. Geen enkel element stelt 

het OCAD echter in staat om u een capaciteit tot acties toe te kennen. Het niveau van terroristische 

dreiging is gemiddeld (niveau 2). De extremistische dreiging die uitgaat van u werd vastgesteld op 

niveau 3, namelijk ernstig. Op 18/11/2018 deelde het OCAD ons mee dat de situatie alsook de evaluatie 

voorlopig ongewijzigd blijft. 

 

In de nota van de OCAD dd. 31/01/2019 werd daarenboven vernield dat het lange tijd niet uitgesloten 

was dat u opnieuw een poging zou wagen om af te reizen naar Syrië/Irak, al is dat in de huidige context 

met de val van IS erg onwaarschijnlijk geworden. De nota haalt aan dat er geen nieuwe elementen à 
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charge zijn, wel zijn er enkele recente elementen à décharge: u toonde zich bereid om op vrijwillige 

basis samen met uw man [O.] een deradicaliseringsproject via vzw Deradiant aan te vangen, alsook 

heeft u de intentie om in het kader van de voorwaarden bij elektronisch toezicht van uw man mee in 

contact te gaan met het Platform voor Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen in het kader van de 

opstart van een theologische begeleiding. Het OCAD concludeert dat u de intentie heeft gehad om 

binnen een jihadistische context naar Syrië/Irak te vertrekken en dat deze intentie wellicht nog steeds 

aanwezig is. Doch geen enkel element stelt hen in staat om u een capaciteit tot acties toe te kennen. 

Het niveau van zowel de terroristische dreiging die van u uitgaat, als de extremistische dreiging werd 

ingeschaald op gemiddeld (niveau 2). 

 

Uit hetgeen hieraan voorafgaat, blijkt dat een inreisverbod van 8 jaar gerechtvaardigd is. Uw 

gezinssituatie zoals hierboven weergegeven weegt niet op tegen de ernstige bedreiging die u vormt 

voor de nationale veiligheid. Bovendien koos u er zelf voor tot driemaal toe een poging te ondernemen 

om naar Syrië/Irak te vertrekken, terwijl u had moeten weten dat dergelijk afwijkend gedrag en 

gedachtengoed ernstige gevolgen kon hebben voor uw verblijfsrecht in België. Daarenboven is uw 

echtgenoot eveneens veroordeeld inzake terrorisme, meer bepaald voor het lidmaatschap van de 

radicale moslimbeweging ‘Way of Life’, die beschouwd wordt als de opvolger van de terroristische 

groepering ‘Sharia4Belgium’ en zijn poging om zich te vervoegen bij de IS. Dergelijk inreisverbod Is 

conform artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) dat ‘Geen 

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

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

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

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

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

 

Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding te haren laste te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat uit een op 24 september 

2019 gedateerd schrijven van verweerder blijkt dat “de bevelscomponent en het component inreisverbod 

ingetrokken” worden. Verweerder bevestigt ter terechtzitting dat het in casu bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten en inreisverbod werden ingetrokken. 

 

Aangezien het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten en het bestreden inreisverbod werden 

ingetrokken kan slechts worden vastgesteld dat verzoekster geen actueel belang meer heeft bij het 

beroep dat gericht is op de schorsing en de nietigverklaring van de twee voormelde beslissingen. 

 

4. Onderzoek van het beroep gericht tegen de beslissing tot beëindiging van het verblijf 

 

4.1. Verzoekster voert in haar derde middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële 

motiveringsplicht, van “het gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 27 december 2001”, van “het 

begrip nationale veiligheid”, van de artikelen 7, 44bis, § 2, 45, § 2 en 62 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), van artikel 52, § 4 van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen, 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, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het evenredigheidsbeginsel en van het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Zij verschaft de volgende toelichting: 

 

“Toepasselijke wetsartikels 
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De beslissing is genomen krachtens artikel 44bis, §2 van de Vreemdelingenwet. Het is de enige 

rechtsgrond die in de beslissing is opgenomen met betrekking tot de beëindiging van het verblijf. 

 

[…] 

 

Volgende bepalingen van de Vreemdelingenwet die niet opgenomen zijn in de bestreden beslissing zijn 

van toepassing bij beoordeling van die beslissing. 

 

Art. 45 § 2 Vreemdelingenwet: 

 

[…] 

 

De beslissing is gesteund op artikel 44bis § 2, met als gevolg dat de beslissing tot beëindiging van 

verblijf enkel kan genomen worden: 

 

-om ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid; 

 

-met in acht name van de duur van het verblijf in het Rijk, de leeftijd, de gezondheidstoestand, gezins- 

en economische situatie, sociale en culturele integratie en de bindingen met het land van herkomst. 

 

Op basis van artikel 45§2 dient de beslissing eveneens: 

 

-in overeenstemming te zijn met het proportionaliteitsbeginsel; 

 

-een eerdere strafrechtelijke veroordeling als zodanig niet als reden te beschouwen voor dergelijke 

beslissing; 

 

-het gedrag moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormen voor een 

fundamenteel belang van de samenleving; 

 

-niet aanvoeren van motiveringen die losstaan van het individuele geval of die met algemene 

preventieve redenen verband houden. 

 

Verzoekster is van mening dat de bestreden beslissing vermelde criteria schendt. 

 

Eerste onderdeel, toepassing van artikel 44 bis § 2 

 

De ganse motivering is gesteund op beweerde 'dwingende redenen van nationale veiligheid'; dit is niet 

het criterium op basis waarvan diende geoordeeld te worden. De beslissing kan er zich niet van af 

maken met in dat kader te stellen: 'ook al zouden ernstige redenen volstaan'. 

 

Het punt is dat de ganse beoordeling niet vertrekt vanuit het door de wet vooropgestelde criterium. In die 

zin schendt de beslissing vermelde wetsbepaling. 

 

Qui peut le plus, peut le moins is niet van toepassing inzake waar er strikte wettelijke bepalingen zijn. 

 

Tweede onderdeel, 

 

toepassing van artikel 44 bis § 2. 

 

Het begrip nationale veiligheid van artikel 43 Vreemdelingenwet (in casu gaat het om artikel 44bis § 2 

met name ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid, maar de invulling van het begrip 

nationale veiligheid zoals in onderstaande rechtspraak vermeld is in casu relevant) is door de 

rechtspraak van he EHJ en van de RvV gevestigd als volgt (zie onder meer arrest RvV nr. 205 782 van 

22 juni 2018 en arrest RvV nr. 223 039 van 21 juni 2019): 

 

Arrest RvV nr. 205 782: 

 

2.3. De Raad merkt op dat het verblijf van verzoeker wordt geweigerd om redenen van nationale 

veiligheid. De bestreden beslissing steunt op artikel 43, § 1, 2° van de Vreemdelingenwet dat luidt als 

volgt: 



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 van 21 

 

"§ 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." 

 

Artikel 45, §§ 1 en 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt verder: "§ 1. De redenen van openbare orde, 

nationale veiligheid en volksgezondheid bedoeld in de artikelen 43 en 44bis mogen niet worden 

aangevoerd voor economische doeleinden. § 2. De in de artikelen 43 en 44bis bedoelde beslissingen 

moeten in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het 

persoonlijk gedrag van de betrokken burger van de Unie of zijn familielid. 

 

Eerdere strafrechtelijke veroordelingen zijn als zodanig geen reden voor dergelijke beslissingen. 

 

Het gedrag van de burger van de Unie of van zijn familielid moet een werkelijke, actuele en voldoende 

ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving zijn. Motiveringen die los staan 

van het individuele geval of met algemene preventieve redenen verband houden, mogen niet worden 

aangevoerd. 

 

Om te beoordelen of de burger van de Unie of zijn familielid een gevaar voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid vormt, kan de minister of zijn gemachtigde, bij de afgifte van de verklaring van 

inschrijving of van de verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie, en als hij het onontbeerlijk 

acht, aan de lidstaat van oorsprong en, eventueel aan andere lidstaten, inlichtingen vragen over de 

gerechtelijke antecedenten van de betrokkene. Deze raadpleging mag geen systematisch karakter 

dragen." 

 

De artikelen 43 en 45 van de Vreemdelingenwet zijn de omzetting van artikel 27 van de richtlijn 2004/3 

8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer 

en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot 

wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 

72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG. 

 

Redenen van nationale veiligheid laten de lidstaten toe beperkingen te stellen aan het fundamenteel 

recht op vrij verkeer en verblijf binnen de Europese Unie. De lidstaten hebben de bevoegdheid een 

invulling te geven aan de nationale veiligheidsexceptie, in het licht van hun eigen nationale noden. Maar 

ze zijn verplicht dit op een strikte manier te doen, met respect voor het Unierecht en de algemene 

rechtsbeginselen. 

 

Het Europees Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ) omschrijft het begrip 'nationale 

veiligheid' als volgt: "Ten aanzien van het begrip „nationale veiligheid" blijkt uit de rechtspraak van het 

Hof dat dit zowel de interne als de externe veiligheid van een lidstaat dekt en dat bijgevolg de aantasting 

van het functioneren van instellingen en essentiële openbare diensten, alsook het overleven van de 

bevolking, het risico van een ernstige verstoring van de externe betrekkingen of van de vreedzame co-

existentie van de volkeren, evenals de aantasting van militaire belangen, de openbare veiligheid in 

gevaar kunnen brengen (zie in die zin arrest Tsakouridis, C 145/09, EU:C:2010:708, punten 43 en 44)." 

(cf. HvJ 15 februari 2016, J.N., C-601/15, punt 66) 

 

De bewijslast inzake het bestaan van een persoonlijk gedrag dat een werkelijke, actuele en voldoende 

ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt ligt bij de nationale 

autoriteiten. (HvJ 4 oktober 2007, Polat, C- 349/06, punt 35.) 

 

Verzoekster is van mening dat de bestreden beslissing ten onrechte ernstige redenen van nationale 

veiligheid weerhoudt. 

 

In casu diende aangetoond dat verzoekster de interne veiligheid van België zou aantasten, en diende 

dus aangetoond dat zij het functioneren van de instellingen en essentiële openbare diensten, het 

overleven van de bevolking of de openbare veiligheid in gevaar zou brengen. 

 

De concrete motivering is niet afdoende om dit bewijs te leveren. Het moet bovendien op een strikte 

manier geschieden. Dit is niet het geval. 
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In feite hanteert de bestreden beslissing, en bij herhaling, het gegeven dat verzoekster veroordeeld 

werd wegens bendevorming en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, als steeds 

terugkerend kernmotief. Dit is niet afdoende om vermelde inhoud van de bedreiging te staven. 

 

De beslissing heeft als fundamenteel en steeds terugkerend uitgangspunt de veroordeling en de 

procesgang in die strafzaak. 

 

Pagina 1 van de beslissing gaat bijna integraal daarover. Ook in de verwijzingen naar de rapporten of 

nota's van OCAD en VSSE is dit een constante. 

 

Pagina 4, einde tweede alinea: 'Het feit dat er een einde aan uw verblijf wordt gemaakt is louter het 

gevolg van uw eigen handelen'. 

 

Pagina 9, laatste alinea: 'Bovendien koos u er zelf voor tot driemaal toe een poging te ondernemen om 

naar Syrië/Irak te vertrekken, terwijl u had moeten weten dat dergelijk afwijkend gedrag en 

gedachtengoed ernstige gevolgen kon hebben voor uw verblijfsrecht in België.' 

 

Met dit uitgangspunt wordt de vereiste inhoud van de bedreiging niet aangetoond. 

 

Dit is ook fundamenteel in strijd met artikel 45, §2, 2de alinea Vreemdelingenwet (zie verder) dat 

uitdrukkelijk bepaalt dat eerdere strafrechtelijke veroordelingen als dusdanig geen reden vormen voor 

dergelijke beslissingen. 

 

Vierde onderdeel, 

 

Toepassing artikel 43 § 2 

 

De bestreden beslissing miskent in haar motivering ook de criteria waarmee bij toepassing van artikel 43 

§ 2 moet rekening worden gehouden bij de beslissing tot intrekking van verblijf. 

 

-de duur van het verblijf in België 

 

Verzoekster is sedert haar twee jaar in België. 

 

De bestreden beslissing miskent deze effectief lange verblijfsduur (22 jaar en geen 20 jaar zoals de 

beslissing stelt) met in feite een loutere verwijzing naar de veroordeling en de feiten waarvoor 

verzoekster veroordeeld werd. Dit is een schending van de motiveringsverplichting, daar dit gegeven op 

zich dient beoordeeld te worden. Verzoekster is een persoon die geen enkele band heeft met Marokko, 

met uitzondering van de nationaliteit. Het gaat om een uitzonderlijk lang verblijf in België; 22 jaar is voor 

een persoon die thans 24 jaar is, verhoudingsgewijze zeer lang. Deze op zich lange duur wordt door de 

beslissing miskend. 

 

-de leeftijd van verzoekster: 

 

Hierover bevat de bestreden beslissing geen enkel motief of overweging. Het is in casu evenwel een 

belangrijk gegeven. Verzoekster was nog zeer jong (19 jaar) op het ogenblik van de feiten; zij was nog 

niet gehuwd en had geen kinderen. Zij is thans 24 jaar oud, dus ook nog relatief jong. Met het gegeven 

dat 'iedereen' in zijn jeugd al eens een misstap kan doen, in essentie dus met het gegeven dat iemand 

jong en onervaren is, werd geen rekening gehouden. 

 

Reeds om die reden dient de beslissing te worden vernietigd. Het betreft immers een autonoom in acht 

te nemen gegeven. 

 

-de gezins- en economische situatie en de kinderen 

 

Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest van 18 juli 2019 gepreciseerd dat het hoger belang van de 

kinderen in overweging dient te worden genomen. 

 

Dat het hof als volgt motiveert: 
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B.55.2. Paragraaf 4 van de bestreden bepaling preciseert dat, wanneer de minister of zijn gemachtigde 

overweegt een beslissing te nemen tot beëindiging van het verblijf om redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid, hij met name rekening dient te houden met de « gezinssituatie » van de betrokkene. 

Zoals de Ministerraad aangeeft, dient die bepaling, gelet op de verplichting vervat in artikel 22bis van de 

Grondwet en in artikel 3, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind om bij alle beslissingen 

die op het kind betrekking hebben in de eerste plaats rekening te houden met het hoger belang van dat 

kind, zo te worden geïnterpreteerd dat zij de minister of zijn gemachtigde ertoe verplicht rekening te 

houden met het hoger belang van de minderjarige kinderen die de gevolgen zouden kunnen ondergaan 

van de beslissing tot beëindiging van het verblijf van de burger van de Unie of van zijn familielid. 

 

De bestreden beslissing overweegt nergens dit hoger belang van de kinderen. Waar de beslissing een 

overweging maakt van artikel 8 EVRM (pagina 4, tweede alinea) is het hoger belang van de kinderen 

volledig afwezig. De volledige motivering negeert het belang van de kinderen. Het enige wat gesteld 

wordt, maar dat gaat niet over het hoger belang van de kinderen, is dat zij verzoekster kunnen 

vergezellen, dat familieleden in België haar man kunnen bijstaan in de zorg voor de kinderen... 

 

Verzoekster is van mening dat een loutere bespreking van art. 8 EVRM onvoldoende is om na te gaan 

of er effectief rekening werd gehouden met het hoger belang van de kinderen. 

 

Ieder pedagogisch handboek leert dat zeer jonge kinderen tussen 0 en 2 jaar zich in deze periode 

hechten aan de moeder en vader. Het bruskeren van deze hechtingsperiode heeft wel degelijk gevolgen 

op kinderen die later leerstoornissen zouden kunnen ontwikkelen ten gevolge van een scheiding. 

 

Dat gedaagde overigens haar oorspronkelijke beslissing die bijkomend een vasthouding en terugleiding 

voorzag heeft ingetrokken en vervangen door dezelfde beslissing waar deze laatste twee elementen niet 

in voorzien omwille van het feit dat verzoekster nog steeds borstvoeding geeft. 

 

Dat zelf bij het nemen van een tweede beslissing gedaagde zulks niet in overweging neemt. 

 

Dat overduidelijk gedaagde het hoger belang van het kind niet in overweging nam bij het nemen van de 

bestreden beslissing en dit in weerwil van de interpretatie door het Grondwettelijk Hof. 

 

Ook de motivering met betrekking tot artikel 8 EVRM faalt. Er wordt gesteld dat er geen onoverkomelijke 

hinderpalen zouden zijn voor de voortzetting van het gezinsleven in Marokko. Dit motief gaat niet op. 

Verzoekster heeft duidelijk vermeld in de vragenlijst dat zij geen enkel belang meer heeft in Marokko, 

dat haar moeder er nog woont maar die haar verstoten heeft, dat het gros van haar andere familieleden 

in België wonen. Verder hebben haar echtgenoot en kinderen de Belgische nationaliteit, wat evident een 

band met België creëert en niet met Marokko. Ook het gegeven dat verzoekster Marokko nooit gekend 

heeft (zij verblijft sedert haar twee jaar in België) en reeds 22 jaar in België woont, is de evidentie zelve 

om te weerleggen dat er wel 'onoverkomelijke hinderpalen' zijn om het gezinsleven in Marokko voor te 

zetten. De beslissing zelf is overigens zelf erg tweeslachtig, waar ze zelfs durft te stellen dat 

familieleden in België dan maar voor de kinderen mee moeten zorgen, wat impliceert dat het 

gezinsleven van verzoekster met de kinderen en haar echtgenoot gewoonweg stopt. 

 

In de motivering wordt nog gesteld dat de scheiding 'slechts van tijdelijke aard' zou zijn. Dit is niet 

ernstig. Er wordt een inreisverbod opgelegd van 8 jaar, wat een lange scheiding impliceert. Intussen 

zouden de twee kleine kinderen, thans drie jaar en ander half jaar, 11 jaar en 9 jaar en zes maanden 

zijn. Zij zouden in deze cruciale jaren moeten opgroeien zonder hun moeder. Het motief mist elke 

redelijkheid. 

 

In het kader van artikel 8 EVRM verwijst de beslissing nogmaals naar het verleden van verzoekster. 

Verzoekster heeft dit leven achter zich gelaten en het recht op gezinsleven kan in een beslissing van 30 

augustus 2019 niet worden afgewezen met verwijzing naar feiten uit 2014. Verzoekster was toen niet 

gehuwd en had toen geen kinderen; het gaat bijgevolg om een totaal andere situatie. 

 

-de economische situatie 

 

Wat de economische situatie van verzoekster betreft argumenteert de beslissing op pagina 6, derde 

alinea. De motivering is menselijk gesproken gewoonweg onaanvaardbaar. Verzoekster heeft in België 

school gevolgd tot het vijfde middelbaar; zij is dan thuis gebleven om haar ernstig zieke vader bij te 

staan (wat niet betwist wordt) omdat de moeder van verzoekster (die verzoekster overigens verstoten 
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had) in Marokko was. Het is prijzenswaardig dat zij die inspanningen voor haar vader, die overigens 

inmiddels overleden is, op zich heeft genomen. Verzoekster is daarna gehuwd en heeft op korte tijd 

twee kinderen ter wereld gebracht. Door de zorg voor die kinderen heeft zij tot op heden nog niet 

gewerkt, maar zij wil zeker werken. Dit wordt bevestigd door de deradicaliseringsambtenaar, die ook 

wijst op discriminatie op de arbeidsmarkt, want verzoekster heeft ondanks haar moeilijke situatie wel 

degelijk meermaals gesolliciteerd. In dat kader dan stellen 'dat er van een vast inkomen en 

arbeidszekerheid geen sprake is' als conclusie bij de beoordeling van de economische situatie is niet 

aanvaardbaar. Verzoekster is een persoon die een goede scholing heeft, die werkbereid is en die op 

termijn in de mogelijkheid is op de arbeidsmarkt aan bod te komen. 

 

-de sociale en culturele integratie 

 

Wat betreft de sociale en culturele integratie verwijst de bestreden beslissing opnieuw naar het verleden 

van verzoekster. Op zich is dit een falend motief; de integratie moet beoordeeld worden rekening 

houdend met alle vroegere en actuele gegevens over verzoekster. 

Bijvoorbeeld het gegeven dat zij tot het 5de middelbaar onderwijs heeft gevolgd in België is in dat kader 

een belangrijk element. De beslissing miskent dit. Verzoekster heeft ook via haar zeer talrijke 

familieleden in België afdoende sociale en culturele banden. 

 

-de bindingen met het land van oorsprong 

 

Wat betreft de bindingen met het land van herkomst motiveert de beslissing op pagina 4, alinea 1. In 

feite bevestigt deze motivering dat verzoekster al haar bindingen met familie in België heeft. Zij heeft 

hier haar echtgenoot die Belg is. Verzoekster miskent dat haar echtgenoot zou veroordeeld zijn voor 

een organisatie die beschouwd wordt als de opvolger van Sharia4Belgium. Verzoekster stelt dat de 

rechtbank dit uitdrukkelijk weerlegd heeft. Maar op zich is dit geen motief in dit kader daar het gaat om 

de reële banden die verzoekster in België heeft. Los van het gegeven of haar man al of niet in een 

bepaald kader is veroordeeld, die man is Belg en woont in België. Ook twee broers en diverse andere 

familieleden van verzoekster wonen in België. Verzoekster heeft in Marokko nog een moeder (die haar 

verstoten heeft) en een broer. Maar verzoekster heeft uitdrukkelijk aangegeven dat zij daar geen contact 

mee heeft. De bindingen met Marokko zijn bijgevolg zo goed als onbestaande. Maar opnieuw verwijst 

de bestreden beslissing in dit onderdeel naar het verleden van verzoekster, terwijl dit onderdeel een 

eigen inschatting vereist. 

 

Vierde onderdeel, 

 

Schending van artikel 45 §2 

 

-Wat betreft de vereiste van werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging 

 

De bestreden beslissing faalt in haar motivering en schendt artikel 45 §2, alinea 3. Zij toont niet aan dat 

verzoekster een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang 

van de samenleving vormt. 

 

Verzoekster verwijst in eerste instantie naar wat hoger is gesteld in verband met het (niet) bestaan van 

de ernstige bedreiging. 

 

De veroordeling dateert van 18.5.2015. De veroordeling zelf (welke als dusdanig geen reden kan 

vormen, zie hoger) is ernstig, maar is desalniettemin beperkt waar verzoekster tot 30 maanden werd 

veroordeeld, waarvan 1 jaar effectief. Waar de strafmaten in zake terrorisme bekend zijn, gaat het hier 

om een relatief beperkte veroordeling. Deze strafmaat wijst er ook op dat verzoekster een beperkte rol 

heeft gespeeld. De bestreden beslissing negeert dit aspect van het vonnis. 

 

Uit een dergelijke veroordeling afleiden dat het zou gaan om een persoon die een werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving, is niet 

verantwoord. 

 

Wat het actuele karakter van de bedreiging betreft faalt de motivering van de bestreden beslissing. De 

veroordeling dateert van 15 mei 2015; de hier bestreden beslissing wordt ruim vier jaar later genomen. 

Intussen is er geen enkel strafrechtelijke tenlastelegging opzichtens verzoekster. Zij was op het ogenblik 

van de feiten in 2014 19 jaar oud; zij was niet gehuwd; zij had geen kinderen; zij was nog jong. Het 
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actueel karakter van de dreiging is vijfjaar na de feiten niet aangetoond, integendeel alle factoren wijzen 

op het niet bestaand van een drieging in hoofde van verzoekster. Sedert juni 2017, dus al ruim twee 

jaar, volgt zij een theologische en psychologische begeleiding op vrijwillige basis in het kader van een 

deradicaliseringsproject via vzw Deradiant. Ook volgt zij via het Platform voor Vlaamse Imams en 

Moslimdeskundigen een cursus theologische begeleiding precies om een inzicht te verwerven in een 

normale godsdienstbeleving. Deze gang van zaken wordt positief beoordeeld door de begeleiding. 

Verzoekster verwijst hiervoor naar het administratief dossier, de door verzoekster ingevulde 

vragenlijsten en de beslissing zelf pagina 6, eerste paragraaf. 

 

Het gaat om een intensief deradicaliseringsproject, waarin verzoekster coöperatief is en een merkbare 

aanwezigheid van inzicht vertoont, aldus de klinische psychologe die het project begeleidt. 

 

Intussen is verzoekster ook moeder geworden van twee kinderen. 

 

Deze elementen bevestigen dat anno augustus 2019 er vergeleken met anno mei 2014, er wezenlijke 

wijzigingen zijn opgetreden zowel in de persoonlijke situatie en opvattingen van verzoekster als in haar 

gezinssituatie. 

 

In werkelijkheid is er geen enkel motief dat de actuele bedreiging ondersteunt. 

 

De vraag is ook wat de zin is van het ganse deradicaliseringsprogramma dat België heeft opgezet 

wanneer een persoon die het al ruim twee jaar volgt het verblijf wordt afgenomen. 

 

Het is toch precies de bedoeling van dergelijke projecten personen te deradicaliseren zodat zij normaal 

kunnen functioneren in het land. 

 

Ook de rapporten van VSSE en OCAD maken deze actuele bedreiging niet hard, integendeel. 

 

De informatie van VSSE dateert van respectievelijk juli 2017 en december 2018. In juli 2017 zegt het dat 

zij over onvoldoende informatie beschikt om met zekerheid te bevestigen dat verzoekster nog dezelfde 

radicale ideologie aanhangt. In december 2018 luidt het dat zij over geen bijkomende pertinente 

informatie beschikt. Ten eerste kan uit deze informatie niet worden besloten dat een werkelijke, 

voldoende ernstige en actuele bedreiging aanwezig is, integendeel. Ten tweede is de informatie niet 

actueel. 

 

De nota OCAD van 2.3.2017 vermeldt de veroordeling van verzoekster en stelt dat er geen enkel 

element aanwezig is om verzoekster een capaciteit tot acties toe te kennen; er zijn evenmin 

aanduidingen dat verzoekster de intentie of capaciteit zou hebben om een aanslag in ons land te 

(helpen) organiseren. 

 

Volgens OCAD situeert het dreigingsniveau voor wat verzoekster betreft op Niveau 2, dit is 'Gemiddeld': 

dreiging is weinig waarschijnlijk. Dit spreekt formeel tegen dat het over een 'werkelijke', laat staan 

'actuele' bedreiging zou gaan. De bestreden beslissing negeert deze analyse van OCAD. 

 

De nota OCAD van 31.1.2019 stelt dat er geen nieuwe elementen a charge zijn, en er wel elementen a 

décharge zijn, ondermeer het vermelde deradicaliseringsproject en de theologische begeleiding. De 

OCAD stelt wel dat verzoekster de intentie heeft gehad om naar Syrië/Irak te reizen, en deze intentie 

'wellicht' nog steeds aanwezig is, doch bevestigt het niveau 2. Op het ogenblik van de hier bestreden 

beslissing is deze nota exact zeven maanden oud; de vraag kan gesteld worden of deze voldoende 

actueel is om te dienen als grondslag voor de hier bestreden beslissing. Maar anderzijds laat de inhoud 

van die nota niet toe te besluiten dat verzoekster een werkelijke, actuele en voldoende ernstige 

bedreiging zou vormen. Integendeel: niveau 2 wordt bevestigd, dus dreiging 'weinig waarschijnlijk'. Wat 

de intentie betreft om nog naar Irak/Syrië te gaan: de nota is hierover heel vaag ('wellicht') en dus niet 

affirmatief; verzoekster betwist formeel dat zij die intentie heeft. 

 

Alleszins en minstens dient uit het vermelde geoordeeld te worden dat de bestreden beslissing het 

evenredigheidsbeginsel niet respecteert. Het is niet proportioneel om rekening houdend met de 

voorliggende gegevens van begeleiding en van de in feite gunstige rapporten van VSSE en OCAD toch 

de dreiging te weerhouden. 

 

-wat betreft het verbod om motiveringen aan te wenden die losstaan van het individuele geval 



  

 

 

RvV  X - Pagina 16 van 21 

 

Artikel 45 §2 vreemdelingenwet stelt ook dat motiveringen die losstaan van het individuele geval of die 

verband houden met algemene preventieve redenen, niet mogen worden aangevoerd. 

 

De bestreden beslissing miskent deze bepaling. 

 

Zo wordt gesteld: 

 

-pagina 5-6, alinea 3: 'Door uw daden .. .andere manier steunen' wordt een zeer lange passage ingelast 

die gaat over de algemene politiek van de VN in verband met terrorismebestrijding. 

Dit staat volledig los van het individuele geval van verzoekster. 

 

-ook wordt er in de bestreden beslissing herhaaldelijk verwezen naar de algemene toestand in Irak/Syrië 

en het optreden van IS aldaar. Dit staat ook los van het individuele geval van verzoekster. Zij is nooit in 

die landen geweest, en heeft nooit meegestreden met IS. 

 

-wat betreft de vereiste van evenredigheid 

 

Artikel 45 §2 stelt dat de beslissing in overeenstemming moet zijn met het evenredigheidsbeginsel. 

 

Dit vereist een faire balance toets tussen enerzijds de belangen van de Staat en anderzijds de belangen 

van verzoekster; dit vereist ook in zijn globaliteit een evenredige beoordeling van de ganse situatie en 

van alle elementen van het dossier. 

 

Uit het hogervermelde blijkt dat de evenredigheid volledig afwezig is in de bestreden beslissing. Er is 

nergens een redelijke afweging van belangen gemaakt.” 

 

4.2. Verweerder repliceert als volgt: 

 

“In een eerste onderdeel voert verzoekende partij aan dat de door de Minister gemaakte beoordeling 

niet zou vertrekken vanuit het door art. 44bis, §2 van de Vreemdelingenwet vooropgestelde criterium. 

 

In een tweede onderdeel voert verzoekende partij aan dat de bestreden beslissing ten onrechte ernstige 

redenen van nationale veiligheid zou weerhouden. De veroordeling van verzoekende partij wegens 

bendevorming en deelname aan activiteiten van een terroristische groep zou het kernmotief zijn en zou 

niet volstaan om de bedreiging te staven. 

 

Gezien de samenhang tussen het eerste en tweede onderdeel veroorlooft verweerder zich om deze 

onderdelen samen te behandelen. 

 

Verweerder laat gelden dat de bestreden beslissing genomen werd in toepassing van art. 44, §2 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Art. 44, §2 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“De minister kan een einde maken aan het verblijf van de burgers van de Unie en hun familieleden die 

krachtens de artikelen 42quinquies en 42sexies een duurzaam verblijfsrecht hebben verkregen, alleen 

om ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid.” 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de Minister geheel terecht in toepassing van 

voormeld artikel besloten heeft dat verzoekende partij een ernstige bedreiging vormt voor de nationale 

veiligheid en dat haar verblijfsrecht om die reden beëindigd diende te worden. 

 

De Minister steunde zich hierbij o.m. op de volgende vaststellingen: 

 

- op 02.03.2017 werd door OCAD een nota opgesteld waaruit blijkt dat verzoekende partij is gekend als 

een Foreign Terrorist Fighter categorie 4 daar zij verhinderd werd om naar een jihadistische conflictzone 

af te reizen terwijl zij beoogde om zich aan te sluiten bij een terroristische groepering of deze actief of 

passief steun wenste te verlenen; 
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- OCAD wijst erop dat verzoekende partij uit België vertrok met de intentie om IS te vervoegen, dat zij 

een minderjarig hielp in een poging tot vertrek en dat zij hen hielp om hun vertrek te financieren via 

benefietacties van radicale organisaties die zich richten op moslimmeisjes; 

- verzoekende partij heeft veel contacten met de extremistische scène in België, maar ook in Syrië/Irak, 

vooral met gelijkgezinde extremistische moslimvrouwen; 

- er wordt tevens aangehaald dat verzoekende partij vooral een rol als virtuele strijder speelt om 

propaganda voor IS of voor jihadistische groeperingen te verspreiden via haar sociale netwerken; 

- verzoekende partij heeft een zekere icoonfunctie omwille van haar verblijf in de gevangenis en moet 

vooral gezien worden als iemand die andere vrouwen kan radicaliseren of aanzetten tot een vertrek 

naar Syrië/Irak; 

- het OCAD concludeert dat verzoekende partij de intentie heeft gehad om binnen een jihadische 

context naar Syrië/Irak te vertrekken en dat deze intentie wellicht nog steeds aanwezig is; 

- het OCAD wijst op de extremistische en terroristische dreiging die uitgaat van verzoekende partij op 

niveau 2; 

- door haar daden als virtuele strijder heeft verzoekende partij steun verleend aan de voortzetting van 

een van de meest barbaarse conflicten die momenteel woedt; 

- de buitenlandse strijders vormen een ernstige bedreiging voor de veiligheid van de lidstaten van de 

Verenigde Naties volgens de Resolutie 2178 dd. 24.09.2014 van de Veiligheidsraad van de VN; 

- verzoekende partij volgt samen met haar echtgenoot een theologische begeleiding bij het Vlaams 

Platform voor Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen, doch dit vormt een voorwaarde voor het 

elektronisch toezicht van haar echtgenoot, waardoor haar belangen bij het volgen van dit traject in vraag 

gesteld kunnen worden; 

- desondanks haar inspanningen en het deradicaliseringstraject wordt verzoekende partij nog steeds 

beschouwd als een bedreiging voor de nationale veiligheid door OCAD, meer bepaald niveau 2 

terrorisme, niveau 2 extremisme en als FTF categorie 4; 

- … 

 

Met deze motivering gaat de Minister afdoende in op de specifieke omstandigheden die de situatie van 

verzoekende partij kenmerken en werd er terecht besloten dat verzoekende partij een ernstige 

bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. 

 

Verzoekende partij betwist de voormelde motieven niet. Zij beperkt zich tot de bewering dat de 

bestreden beslissing “ten onrechte ernstige redenen van nationale veiligheid weerhoudt”. Deze niet 

nader geduide bewering volstaat evident niet om afbreuk te doen aan de gedegen motieven van de 

bestreden beslissing. 

 

Verzoekende partij houdt verder ook onterecht voor dat de strafrechtelijke veroordeling het kernmotief 

zou zijn van de bestreden beslissing. 

 

Een objectieve lezing van de motieven van de bestreden beslissing leert dat de strafrechtelijke 

veroordeling geenszins de grondslag vormt voor het nemen van de bestreden beslissing, doch wel de 

extremistische en terroristische dreiging die van haar uitgaat, gelet op haar icoonfunctie, haar rol als 

virtuele strijder en haar contacten met het extremistische milieu in België en Syrië. 

 

De vermelde veroordeling is geen determinerend motief. 

 

De kritiek van verzoekende partij kan niet worden aangenomen. 

 

In een derde onderdeel voert verzoekende partij aan dat de bestreden beslissing de in art. 43, §2 van de 

Vreemdelingenwet vermelde criteria zou miskennen. 

 

Verweerder merkt ter zake op dat verzoekende partij ten onrechte voorhoudt dat de Minister bij het 

nemen van de bestreden beslissing rekening moest houden met art. 43, §2 van de Vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing werd in toepassing van art. 44bis, §2 van de Vreemdelingenwet genomen, 

zodus diende de gemachtigde van de Minister enkel rekening te houden met de in art. 44bis, §4 van de 

Vreemdelingenwet vermelde criteria. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt zeer duidelijk dat de Minister rekening heeft gehouden 

met de duur van het verblijf van verzoekende partij, haar leeftijd, haar gezondheidstoestand, haar 
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gezins- en economische situatie, haar sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin zij 

bindingen heeft met haar land van oorsprong. 

 

Verweerder wijst ter zake op het desbetreffend onderdeel van de bestreden beslissing: 

 

[…] 

 

Verweerder besluit dat de Minister wel degelijk rekening heeft gehouden met de aangetoonde werkelijke 

toestand van de verzoekende partij, waarbij alle belangen, m.i.v. de belangen van de minderjarige 

kinderen, op gedegen wijze werden afgewogen. 

 

Het loutere feit dat verzoekende partij het niet eens is met de overwegingen van de bestreden beslissing 

volstaat geenszins om afbreuk te doen aan de motieven van de Minister. 

 

In een vierde onderdeel acht verzoekende partij art. 45, §2 van de Vreemdelingenwet geschonden 

omdat er niet zou aangetoond zijn dat zij een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging zou 

vormen voor de een fundamenteel belang van de samenleving. 

 

Verweerder stelt vooreerst vast dat de concrete kritiek van verzoekende partij in essentie gesteund blijkt 

te zijn op de verkeerde veronderstelling dat de strafrechtelijke veroordeling het determinerend motief 

vormt van de bestreden beslissing. 

 

Verweerder verwijst ter zake naar zijn uiteenzetting supra en herhaalt dat de strafrechtelijke 

veroordeling geenszins de grondslag vormt voor het nemen van de bestreden beslissing, doch wel de 

extremistische en terroristische dreiging die van haar uitgaat, gelet op haar icoonfunctie, haar rol als 

virtuele strijder en haar contacten met het extremistische milieu in België en Syrië. 

 

Daar waar verzoekende partij verwijst naar haar deelname aan het deradicaliseringsproject en het feit 

dat zij moeder zou zijn van twee kinderen, laat verweerder gelden dat deze elementen niet volstaan om 

te besluiten dat verzoekende partij geen actueel gevaar zou vormen voor de samenleving. 

 

Zoals de Minister ook terecht motiveerde in de bestreden beslissing wordt verzoekende partij, 

desondanks haar deelname aan het deradicaliseringsproject en haar gezinssituatie, tot op heden door 

OCAD beschouwd als een bedreiging voor de nationale veiligheid. Het is geenszins kennelijk onredelijk 

voor de Minister om zich ter zake op de bevindingen van OCAD te steunen. 

 

Verzoekende partij stelt verder nog dat de bestreden beslissing het evenredigheidsbeginsel niet zou 

respecteren omdat er geen rekening zou zijn gehouden met de voorliggende gegevens van begeleiding 

en met de gunstige rapporten van VSSE en OCAD. 

 

Verweerder merkt op dat de kritiek van verzoekende partij getuigt van een partiële lezing van de 

bestreden beslissing. In de bestreden beslissing wordt door de Minister wel degelijk uitdrukkelijk 

verwezen naar de elementen à décharge, doch de Minister besloot geheel terecht om meer gewicht toe 

te kennen aan de meest recente nota van OCAD dd. 31.01.2019 waarin de rol van verzoekende partij 

als virtuele strijder benadrukt, waarin er uitdrukkelijk overwogen werd dat de intentie van verzoekende 

partij om terroristische groeperingen te vervoegen wellicht nog steeds aanwezig is en waarin eveneens 

geconcludeerd werd dat er in hoofde van verzoekende partij nog steeds sprake is van een 

dreigingsniveau 2 voor terrorisme en extremisme. 

 

Het loutere feit dat verzoekende partij het niet eens is met de gedane vaststellingen, is geenszins van 

aard om afbreuk te doen aan de bestreden beslissing.” 

 

4.3. De Raad merkt op dat het niet ter discussie staat dat verzoekster gehuwd is met een Belgisch 

onderdaan en dat zij een duurzaam verblijfsrecht in het Rijk heeft verkregen. Verweerder vermag, op 

grond van artikel 44bis, § 2 van de Vreemdelingenwet, ook in deze situatie een einde te stellen aan 

verzoeksters verblijf in het Rijk indien ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid dit 

kunnen verantwoorden. Hij dient hierbij evenwel de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 45, § 2 van 

de Vreemdelingenwet, te respecteren. 

 

Artikel 45, § 2 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“§ 2. De in de artikelen 43 en 44bis bedoelde beslissingen moeten in overeenstemming zijn met het 

evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het persoonlijk gedrag van de betrokken burger 

van de Unie of zijn familielid. 

 

Eerdere strafrechtelijke veroordelingen zijn als zodanig geen reden voor dergelijke beslissingen. 

    

Het gedrag van de burger van de Unie of van zijn familielid moet een werkelijke, actuele en voldoende 

ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving zijn. Motiveringen die los staan 

van het individuele geval of met algemene preventieve redenen verband houden, mogen niet worden 

aangevoerd. 

 

Om te beoordelen of de burger van de Unie of zijn familielid een gevaar voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid vormt, kan de minister of zijn gemachtigde, bij de afgifte van de verklaring van 

inschrijving of van de verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie, en als hij het onontbeerlijk 

acht, aan de lidstaat van oorsprong en, eventueel aan andere lidstaten, inlichtingen vragen over de 

gerechtelijke antecedenten van de betrokkene. Deze raadpleging mag geen systematisch karakter 

dragen.”   

 

Verzoekster voert in een onderdeel van haar derde middel aan dat verweerder niet aantoont dat zij een 

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

vormt of dat de door verweerder aangevoerde motieven in ieder geval niet toelaten tot dit besluit te 

komen. 

 

Verweerder zet uiteen dat niet zozeer het feit dat verzoekster in het verleden een strafrechtelijke 

veroordeling opliep “doch wel de extremistische en terroristische dreiging die van [verzoekster] uitgaat, 

gelet op haar icoonfunctie, haar rol als virtuele strijder en haar contacten met het extremistische milieu 

in België en Syrië” de grondslag vormen voor de bestreden beslissing. Verweerder benadrukt ook veel 

gewicht te hebben toegekend aan de nota van het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de 

Dreiging (hierna: het OCAD) van 31 januari 2019 waarin de rol van verzoekster als virtuele strijder wordt 

benadrukt en wordt gesteld dat de intentie van verzoekster om terroristische groeperingen te vervoegen 

wellicht nog aanwezig is. Verweerder geeft tevens aan dat verzoekster nog steeds wordt ingeschaald op 

niveau 2 wat betreft terrorisme en extremisme. 

 

In het verslag van het OCAD van 31 januari 2019 waarnaar verweerder verwijst kan worden gelezen dat 

verzoekster drie mislukte pogingen ondernam om IS te vervoegen en dat haar laatste poging dateert 

van 15 mei 2015. Er wordt ook geduid dat zij veel contacten “had” met de extremistische scène in 

België, maar ook in Syrië en Irak en dit vooral met gelijkgezinde extremistische moslimvrouwen en dat 

zij voornamelijk een rol “speelde” als virtuele strijder, om propaganda voor IS of voor de jihadistische 

groeperingen te verspreiden. Verder wordt in dit verslag aangegeven dat het “erg onwaarschijnlijk” is 

geworden dat verzoekster nog een poging zou wagen om af te reizen naar Syrië of Irak. Er wordt tevens 

toegelicht dat er “sinds geruime tijd […] geen nieuwe elementen à charge [zijn]”, maar wel enkele 

elementen à décharge. In dit verband wordt aangegeven dat zij zich “op vrijwillige basis” bereid toonde 

om een deradicaliseringsproject via de vzw Deradiant aan te vangen en dat zij ook de intentie heeft om 

met haar echtgenoot in het kader van diens voorwaarden bij het elektronisch toezicht contact op te 

nemen met het Platform voor Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen in het kader van de opstart van 

een theologische begeleiding. Het OCAD benadrukt ook dat er geen enkel element is om verzoekster 

een capaciteit tot acties toe te kennen. Deze gegevens laten niet toe om in redelijkheid te besluiten dat 

verzoekster nog een gedrag vertoont waaruit een actuele bedreiging voor een fundamenteel belang van 

de samenleving blijkt. Verweerders stelling dat verzoeksters belangen bij het volgen van een 

theologische begeleiding in vraag kunnen worden gesteld en zijn verwijzingen naar oudere verslagen 

van het OCAD leiden niet tot een ander besluit. 

 

Verweerder wijst erop dat verzoekster, omwille van haar verblijf in de gevangenis, een icoonfunctie 

heeft. Hieruit kan evenwel niet worden afgeleid dat zij nog geneigd is om gedragingen te stellen die 

toelaten te besluiten dat zij een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een 

fundamenteel belang van de samenleving. Het feit dat het OCAD verzoekster in oudere verslagen 

omschreef als een foreign terrorist fighter catergorie 4, omdat zij de intentie heeft gehad om binnen een 

jihadistische context naar Syrië of Irak te vertrekken, laat op zich ook niet toe om te concluderen dat zij 

heden nog een actueel gevaar vormt voor de nationale veiligheid. De vermelding in het verslag van het 

OCAD van 31 januari 2019 dat deze intentie “wellicht nog steeds aanwezig is” is, gelet op de gebruikte 

bewoordingen, niet meer dan een veronderstelling. Een niet gefundeerde veronderstelling is, mede gelet 



  

 

 

RvV  X - Pagina 20 van 21 

op de elementen à décharge die in casu spelen, onvoldoende zwaarwichtig om te besluiten tot het 

bestaan van een effectieve bedreiging. Indien de bedreiging die verzoekster vormt erin bestaat dat zij 

eventueel een terroristische organisatie in het buitenland zou kunnen vervoegen dan kan de Raad 

bovendien niet inzien waarom verweerder de bestreden beslissing tot het beëindigen van het verblijf 

meent te moeten nemen. Deze beslissing impliceert immers dat verzoekster zich naar het buitenland 

dient te begeven en de bedreiging die verweerder meent te zien niet wordt weggenomen, doch veeleer 

toeneemt. 

 

Daarnaast moet worden gesteld dat verweerder, overeenkomstig artikel 44bis, § 2 van de 

Vreemdelingenwet slechts kan overgaan tot het beëindigen van het verblijf van verzoekster  indien er 

“ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid” worden aangevoerd. Het feit dat het OCAD 

de extremistische en de terroristische dreiging die van verzoekster uitgaat op niveau 2 (gemiddeld) 

inschaalt, toont op zich niet aan dat dergelijke ernstige – laat staan dwingende – redenen bestaan. 

Zoals reeds aangegeven stelt het OCAD immers ook uitdrukkelijk dat, wat betreft de terroristische 

dreiging, aan verzoekster “geen capaciteit tot acties” kan worden toegekend en dat er, inzake de 

extremistische dreiging, “sinds geruime tijd geen nieuwe elementen à charge meer opduiken”. 

Verweerder licht in de bestreden beslissing verder zelf toe dat indien het OCAD verwijst naar het 

dreigingsniveau 2 dit impliceert dat de dreiging die het voorwerp uitmaakt van de analyse “weinig 

waarschijnlijk is”. Indien een dreiging weinig waarschijnlijk is kan ook bezwaarlijk worden gesteld dat er 

sprake is van een “werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang voor de 

samenleving”, in de zin van artikel 45, § 2, derde lid van de Vreemdelingenwet.  

 

Ook uit het verslag van de Veiligheid van de Staat (hierna: de VSSE)  van 18 juli 2017 waarnaar 

verweerder in de bestreden beslissing verwijst kan niet worden afgeleid dat verzoekster actueel een 

ernstig gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. In dit verslag staat namelijk dat 

de VSSE “over onvoldoende recente informatie [beschikt] om met zekerheid te bevestigen of 

[verzoekster] nog dezelfde radicale ideologie aanhangt.”  Verweerder erkent ook dat de VSSE aangaf 

ook nadien over geen bijkomende, pertinente informatie met betrekking tot verzoekster te beschikken.   

 

In het door verweerder neergelegde administratief dossier wordt tevens aangegeven dat tijdens de 

detenties van verzoekster geen signalen van radicalisering werden gemeld. 

 

Het kan voorts niet worden ontkend dat verzoekster in het verleden de door verweerder weergegeven 

strafbare feiten pleegde en hiervoor werd veroordeeld. Artikel 45, § 2, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet bepaalt evenwel dat een strafrechtelijke veroordeling als zodanig geen reden vormt 

om een beslissing tot beëindiging van het verblijf te nemen.    

 

Verzoekster kan worden gevolgd waar zij aangeeft dat de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie op kennelijk onredelijke wijze oordeelde dat ernstige redenen 

van openbare orde kunnen verantwoorden dat haar verblijf wordt beëindigd en dat uit haar gedrag blijkt 

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

samenleving vormt.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht en van de artikelen 44bis en 45, § 2 van de 

Vreemdelingenwet wordt aangetoond. 

 

Aangezien een onderdeel van een aangevoerd middel tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing leidt, is er geen noodzaak tot onderzoek van de overige middelen, noch 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). 

 

5. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de beslissingen van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 30 augustus 2019 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten en tot het opleggen van een inreisverbod is onontvankelijk en verzoekster heeft 

een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de beslissing van de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 30 augustus 2019 tot beëindiging van 

het verblijf. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep 
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tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak te worden gedaan over de door 

verweerder opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid inzake de vordering tot schorsing. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 30 

augustus 2019 tot beëindiging van het verblijf wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing van de bij artikel 1 vernietigde beslissing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de beslissingen van de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 30 augustus 2019 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en tot het opleggen van een inreisverbod worden 

verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig december tweeduizend negentien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

mevr. H. CALIKOGLU, toegevoegd griffier 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

H. CALIKOGLU G. DE BOECK 

 


