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 nr. 231 493 van 21 januari 2020 

in de zaak X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. MARCHAND 

Kolenmarktstraat 83 B 

1000 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Italiaanse nationaliteit te zijn, op 2 november 2019 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 23 september 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) en 

van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van 

Asiel en Migratie van 23 september 2019 tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 6 november 2019 met 

refertenummer 85994. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 november 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 december 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. UWASHEMA loco advocaat 

C. MARCHAND, en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 18 maart 2011 deed verzoeker een aanvraag van een verklaring van inschrijving als beschikker 

van voldoende bestaansmiddelen. Hij werd op 29 juli 2011 in het bezit gesteld van een E-kaart.  
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1.2. Op 25 januari 2013 werd verzoeker van ambtswege afgevoerd uit het vreemdelingenregister. Op 18 

maart 2013 besliste de verwerende partij dat verzoeker opnieuw in het bezit diende te worden gesteld 

van een E-kaart.  

 

1.3. Op 23 september 2019 werd een bevel afgegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit 

is de eerste bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is:  

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer: C. G. A., geboren te R.-G., op 20.10.1956 onderdaan van Italië 

wordt het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten met het oog op een tussenstaatse 

overbrenging zonder instemming waardoor er geen termijn om het grondgebied te verlaten kan worden 

toegestaan. 

 

     REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikelen van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

Artikel 7, eerste lid, 3°, artikel 44bis en artikel 44ter, van de wet van 15 december 1980: wordt door de 

Minister voor Volksgezondheid en Sociale Zaken, Asiel en Migratie of zijn gemachtigde, geacht de 

openbare orde te kunnen schaden, het gedrag van de betrokkene vormt een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving, hij heeft zich 

schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging, als dader of mededader, feiten waarvoor hij op 

10.03.2005 werd veroordeeld door het Hof van Beroep te Antwerpen tot een gevangenisstraf van 2 jaar 

met uitstel voor 1 jaar. 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan verboden wapendracht, feit waarvoor hij op 20.06.2013 

werd veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Tongeren tot een gevangenisstraf van 1 maand. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan vernieling van afsluiting, verplaatsing of verwijdering van 

grenspalen en hoekbomen, opzettelijke slagen en verwondingen tegen echtgenoot of samenlevende 

persoon of persoon met wie hij heeft samengeleefd, feiten waarvoor hij op 18.10.2012 werd veroordeeld 

door de Correctionele rechtbank te Tongeren tot een gevangenisstraf van 4 maanden met 3 jaar 

probatie-uitstel voor de helft. 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuken op de wetgeving inzake drugs, deelname aan 

bendevorming, als dader of mededader, feiten waarvoor hij op 24.02.2017 werd veroordeeld door het 

Hof van Beroep te Antwerpen tot een gevangenisstraf van 6 jaar. 

 

Ingevolge de ernst van de door betrokkene gepleegde feiten (diefstal met geweld of bedreiging, als 

dader of mededader, verboden wapendracht, vernieling van afsluiting, verplaatsing of verwijdering van 

grenspalen en hoekbomen, opzettelijke slagen en verwondingen tegen echtgenoot of samenlevende 

persoon of persoon met wie hij heeft samengeleefd, inbreuken op de wetgeving inzake drugs, deelname 

aan bendevorming) en hun herhalend karakter concludeert de Administratie dat betrokkene momenteel 

een gevaar kan betekenen voor de rust van de burgers evenals voor de handhaving van de openbare 

orde. Met andere woorden, het gedrag van betrokkene betekent een reële, actuele en voldoende 

ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de maatschappij. 

 

Artikel 44ter, van de wet van 15 december 1980: gezien voorgaande en gelet op het feit dat betrokkene 

het voorwerp zou uitmaken van een tussenstaatse overbrenging, wordt aan betrokkene geen termijn 

toegekend om het grondgebied van het Rijk te verlaten. 

 

Betrokkene heeft op 18.09.2019 een vragenlijst hoorrecht ingevuld en verklaarde dat hij sinds 1971 in 

België verblijft; dat zijn Italiaanse identiteitskaart bij de griffie ligt; dat hij een pensioen ontvangt in België; 

dat hij een zoon heeft in België. Uit het administratief dossier blijkt dat zijn zoon verblijfsrecht heeft in 

België. Zijn zoon is meerderjarig en heeft intussen een eigen gezin gesticht op het grondgebied. De 

relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen valt enkel onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke 

affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, §33; eveneens: EHRM 2 

juni 2015, K.M./Zwitserland, §59). Uit de stukken van het administratief dossier blijken geen bijkomende 

elementen van afhankelijkheid tussen betrokkene en zijn meerderjarige zoon. Een beschermenswaardig 
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gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM met zijn meerderjarige zoon wordt dan ook niet 

aangenomen. Verder blijkt het administratief dossier dat betrokkene regelmatig (ongestoord) bezoek 

ontvangt van B. G. R. Zowel betrokkene als zijn partner hadden moeten weten dat het gezinsleven in 

België vanaf het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België. 

Vooraleer het recht op gezinsleven gehandhaafd kan worden, dient betrokkene eerst gebruik te maken 

van de voor hem openstaande wettelijke verblijfsmogelijkheden. Bij gevolg is dergelijke partnerrelatie 

niet gelijk te stellen aan een huwelijk en dus geen sprake van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van 

het EVRM. Het koppel kan hun relatie altijd verderzetten in het land van herkomst van de betrokkene. 

 

Bovendien heeft de betrokkene inbreuken gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals 

bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. 

 

Betrokkene haalt in zijn vragenlijst aan dat hij pensioen ontvangt in België. Betrokkene kan zijn Belgisch 

pensioen blijven ontvangen in het land van herkomst of een ander land dan België. Hij heeft tussen 

1972 en 2014 regelmatig verblijfsrecht gehad in België. Ondanks zijn lange verblijf in België, is niet 

gebleken dat betrokkene een dermate bijzondere binding met België zou hebben die een normale 

binding overstijgt. Hij legt immers geen enkel document voor dat het tegendeel bewijst. Uit niks blijkt dat 

de banden die hij met België hebt opgebouwd van een dergelijk uitzonderlijke aard zouden zijn dat zij 

opwegen tegen het ernstig en actueel gevaar dat hij vormt voor de openbare orde. Het herhaaldelijk niet 

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

de Belgische samenleving. Betrokkene heeft geen vrees geuit in het kader van artikel 3 EVRM. 

(…)” 

 

1.4. Er werd hem op dezelfde dag tevens een inreisverbod van tien jaar opgelegd. Dit is de tweede 
bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt:  
 

“(…) 

INREISVERBOD 

 

Aan de Heer: 

Naam: C. 

Voornaam: G. A. 

Geboortedatum: 20.10.1956 

Geboorteplaats: R.-G. 

Nationaliteit: Italië 

 

wordt een inreisverbod voor 10 jaar opgelegd voor het grondgebied van België. 

 

De beslissing tot verwijdering van 23.09.2019 gaat gepaard met dit inreisverbod.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

Overeenkomstig artikel 44nonies van de Wet 15/12/1980: 

□ Gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod omdat de burger van de Unie een 

ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

Het persoonlijke gedrag van betrokkene toont een actuele en werkelijke, en voldoende ernstige 

bedreiging aan voor de openbare orde of de nationale veiligheid: hij heeft zich schuldig gemaakt aan 

diefstal met geweld of bedreiging, als dader of mededader, feiten waarvoor hij op 10.03.2005 werd 

veroordeeld door het Hof van Beroep te Antwerpen tot een gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel voor 1 

jaar. 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan verboden wapendracht, feit waarvoor hij op 20.06.2013 

werd veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Tongeren tot een gevangenisstraf van 1 maand. 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan vernieling van afsluiting, verplaatsing of verwijdering van 

grenspalen en hoekbomen, opzettelijke slagen en verwondingen tegen echtgenoot of samenlevende 

persoon of persoon met wie hij heeft samengeleefd, feiten waarvoor hij op 18.10.2012 werd veroordeeld 
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door de Correctionele rechtbank te Tongeren tot een gevangenisstraf van 4 maanden met 3 jaar 

probatie-uitstel voor de helft. 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuken op de wetgeving inzake drugs, deelname aan 

bendevorming, als dader of mededader, feiten waarvoor hij op 24.02.2017 werd veroordeeld door het 

Hof van Beroep te Antwerpen tot een gevangenisstraf van 6 jaar. 

 

Het winstgevende karakter van het misdadig gedrag van betrokkene toont een ernstig en actueel risico 

aan van een nieuwe schending van de openbare orde. 

De maatschappelijke impact van druggerelateerde feiten werd reeds herhaaldelijk benadrukt door het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM). Het EHRM heeft gesteld dat Staten, 

gelet op de vernietigende effecten van drugs op mensenlevens, in beginsel gerechtigd zijn doortastend 

op te treden tegen personen die actief betrokken zijn bij de verspreiding ervan. Het EHRM beschouwt 

het dealen van drugs als een ernstige verstoring van de openbare orde en een ondermijning van de 

gezondheid van anderen (EHRM 19 februari 1998, Dalia t. Frankrijk, EHRM 30 november 1999, Baghli t. 

Frankrijk; EHRM 11 juli 2002, Amrollahi t. Denemarken; EHRM 10 juli 2003, Benhebba t. Frankrijk). Ook 

het Europees Hof van Justitie heeft reeds uiteengezet dat de bestrijding van de georganiseerde 

drugscriminaliteit onder het begrip “ernstige redenen van openbare orde of openbare veiligheid” valt (cf. 

conclusie in HvJ 23 november 2010, C-145/09, Land Baden-Württemberg tegen Panagiotis 

Tsakouridis). In dit arrest poneert het Europees Hof van Justitie het volgende: “46. De georganiseerde 

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

middelen 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. 47. Drugsverslaving is een ramp 

voor de individuele mens en een economisch en sociaal gevaar voor de mensheid (zie in die zin met 

name arrest van 26 oktober 1982, Wolf, 221/81, Jurispr. blz. 3681, punt 9, en EHRM, arrest Aoulmi 

tegen Frankrijk van 17 januari 2006, § 86); 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. 54. Hoe dan ook, daar het Hof heeft verklaard dat 

een lidstaat in verband met de handhaving van de openbare orde het gebruik van verdovende middelen 

als een zodanig gevaar voor de samenleving kan beschouwen dat ten aanzien van buitenlanders die de 

wetgeving inzake verdovende middelen overtreden, bijzondere maatregelen gerechtvaardigd zijn (zie 

arrest van 19 januari 1999, Calfa, C-348/96, Jurispr. blz. 1-11, punt 22, en arrest Orfanopoulos en 

Oliveri, reeds aangehaald, punt 67)." 

 

Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt een 

actuele en werkelijke, en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde/nationale veiligheid te 

vormen. 

 

Betrokkene heeft op 18.09.2019 een vragenlijst hoorrecht ingevuld en verklaarde dat hij sinds 1971 in 

België verblijft; dat zijn Italiaanse identiteitskaart bij de griffie ligt; dat hij een pensioen ontvangt in België; 

dat hij een zoon heeft in België. Uit het administratief dossier blijkt dat zijn zoon verblijfsrecht heeft in 

België. Zijn zoon is meerderjarig en heeft intussen een eigen gezin gesticht op het grondgebied. De 

relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen valt enkel onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke 

affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, §33; eveneens: EHRM 2 

juni 2015, K.M./Zwitserland, §59). Uit de stukken van het administratief dossier blijken geen bijkomende 

elementen van afhankelijkheid tussen betrokkene en zijn meerderjarige zoon. Een beschermenswaardig 

gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM met zijn meerderjarige zoon wordt dan ook niet 

aangenomen. Verder blijkt het administratief dossier dat betrokkene regelmatig (ongestoord) bezoek 

ontvangt van B. G. R. Zowel betrokkene als zijn partner hadden moeten weten dat het gezinsleven in 

België vanaf het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België. 

Vooraleer het recht op gezinsleven gehandhaafd kan worden, dient betrokkene eerst gebruik te maken 

van de voor hem openstaande wettelijke verblijfsmogelijkheden. Bij gevolg is dergelijke partnerrelatie 

niet gelijk te stellen aan een huwelijk en dus geen sprake van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van 

het EVRM. Het koppel kan hun relatie altijd verderzetten in het land van herkomst van de betrokkene. 

Bovendien heeft de betrokkene inbreuken gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals 
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bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Betrokkene haalt in zijn vragenlijst aan dat hij pensioen ontvangt 

in België. Betrokkene kan zijn Belgisch pensioen blijven ontvangen in het land van herkomst of een 

ander land dan België. Hij heeft tussen 1972 en 2014 regelmatig verblijfsrecht gehad in België. Ondanks 

zijn lange verblijf in België, is niet gebleken dat betrokkene een dermate bijzondere binding met België 

zou hebben die een normale binding overstijgt. Hij legt immers geen enkel document voor dat het 

tegendeel bewijst. Uit niks blijkt dat de banden die hij met België hebt opgebouwd van een dergelijk 

uitzonderlijke aard zouden zijn dat zij opwegen tegen het ernstig en actueel gevaar dat hij vormt voor de 

openbare orde. Het herhaaldelijk niet respecteren van de strafrechtelijke bepalingen in België getuigt 

expliciet van het niet geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving. Betrokkene heeft geen vrees geuit 

in het kader van artikel 3 EVRM. 

 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde zeer 

ernstig te verstoren. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole, het handhaven 

van de openbare orde, de familiale en medische situatie van betrokkene, en het feit dat betrokkene een 

actuele en werkelijke, en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde/nationale veiligheid 

vormt, is een inreisverbod 10 jaar proportioneel. 

(…)” 

 

2. Regelmatigheid van de rechtspleging - aanvullende nota 

  

Met een schrijven van 17 december 2019 dient de verzoeker een “aanvullende nota” in, waaraan hij ook 

een medisch attest, verklaringen van zijn kinderen, een attest van de ziekteverzekering en een 

opsluitingsfiche toevoegt. 

  

De toepasselijke regelgeving voorziet niet in de mogelijkheid om een dergelijke bijkomende nota als een 

processtuk neer te leggen, noch om bijkomende overtuigingsstukken toe te voegen. 

 

Het is de partijen echter wel toegestaan om nieuwe feiten, die een invloed kunnen hebben op de 

ontvankelijkheid en/of de gegrondheid van het beroep, aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) ter kennis te brengen. In zoverre de door de verzoeker neergelegde aanvullende nota 

op dergelijke feiten betrekking heeft, kan ze dan ook bij de zaak worden betrokken. In zoverre de nota 

geen betrekking heeft op dergelijke feiten, maar de neerslag vormt van de uiteenzetting ter 

terechtzitting, wordt ze niet als een processtuk, maar als een loutere inlichting in aanmerking genomen 

(RvS nr. 233.527 van 19 januari 2016). 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat hij uiteenzet als volgt:  

 

“ENIG MIDDEL : Schending van artikel 44nonies van de wet van 15 DECEMBER 1980, VAN ARTIKEL 

8 VAN HET EVRM IN COMBINATIE MET ARTIKELEN 2 EN 3 VAN DE WET BETREFFENDE DE 

UITDRUKKELIJKE MOTIVERING VAN DE BESTUURSHANDELINGEN VAN 29 JULI 1991 EN HET 

ADMINISTRATIEF RECHTSBEGINSEL VAN DE ZORGVULDIGE VOORBEREIDING VAN 

BESTUURSHANDELINGEN, VAN HET ADMINISTRATIEF RECHTSBEGINSEL VAN BEHOORLIJK 

BESTUUR VOLGENS HETWELK, ONDER ANDEREN, DE ADMINISTRATIE SERIEUS EN 

ZORGVULDIG WERKT. 

 

Principes 

Eenzijdige rechtshandelingen met individuele strekking die uitgaan van een bestuur en die 

rechtsgevolgen beogen te hebben voor één of meer bestuurden moeten afdoende gemotiveerd zijn in 

de akte die de beslissing zelf bevat. 

 

Drie voorwaarden moeten zijn vervuld opdat aan de materiële motiveringsplicht zou zijn voldaan, in die 

zin dat de motieven kenbaar moeten zijn in het administratief dossier, de motieven juist moeten zijn en 

eveneens draagkrachtig.' 

De draagkracht slaat op vier elementen, zijnde de logische consistentie (geen tegenstrijdigheden), de 

juridische aanvaardbaarheid (hanteren van de juiste wettelijke grond en de juiste interpretatie van de 

wet), de feitelijke aanvaardbaarheid (gebaseerd op de juiste en relevante feiten) en de 

beleidsaanvaardbaarheid (aansluitend bij het gevoerde beleid). 
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Artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet voorziet dat: § 1. Wanneer een bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt genomen ten aanzien van een burger van de Unie of zijn familielid, kan de minister of zijn 

gemachtigde dit bevel met een inreisverbod voor het grondgebied van het Rijk gepaard laten gaan, en 

dit uitsluitend om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid. 

§ 2. De duur van het inreisverbod mag vijf jaar niet overschrijden, behalve indien de burger van de Unie 

of zijn familielid een ernstige bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

 

De duur wordt vastgesteld door rekening te houden met alle specifieke omstandigheden van elk geval. 

§ 3. Het inreisverbod kan niet ingaan tegen het recht op internationale bescherming.” 

Verder bepaalt artikel 8 van het EVRM dat: "1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn 

familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. " ; 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, dient men in de eerste plaats na te gaan of er een privé- en/of familie- en gezinsleven 

bestaat in de zin van het EVRM. vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de 

bestreden beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en 

gezinsleven moet men zich plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing werd genomen. 

Artikel 8 van het EVRM definieert noch het begrip “familie- en gezinsleven” noch het begrip “privéleven”. 

Beide begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een 

privéleven of van beiden, is dus een feitenkwestie. Voor het begrip familieleven, onderzoekt het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens de familiale relaties ‘de facto ’ in het licht van artikel 8 van 

het EVRM.4 5Het begrip 'privéleven’ wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM 

benadrukt dat het begrip privéleven een brede term is en dat het niet mogelijk, noch noodzakelijk is om 

er een exhaustieve definitie van te geven. "' Het Europees Hof laat gelden dat de persoonlijke, sociale 

en economische relaties deel uitmaken van het privéleven. 

 

Volgens het EHRM dient te worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat om het 

recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen.' Dit geschiedt aan de hand 

van de “fair balance"-toets. Men dient rekening te houden met enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van 

het EVRM een waarborg is en niet heeft te maken met de loutere goede wil of met praktische 

regelingen87 en anderzijds dat artikel 8 primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet. Het is de 

laak 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. 

 

Toepassing in onderhavig Geval 

Verzoeker moet inderdaad het bestaan van een familie en privéleven bewijzen. 

In casu, dient te worden opgemerkt dat verzoeker heeft aangegeven dat hij sinds 1971 in België verblijft, 

dat hij een zoon heeft in België, dat hij tussen 1972 en 2014 (i.e. een periode van 42 jaren!) een 

regelmatig verblijfsrecht had in België. Enkel uil deze elementen blijkt voldoende dal verzoeker een 

dermate bijzondere binding met België heeft die een normale binding overstijgt. Verzoeker is namelijk 

heden 63 jaar oud en heeft van de 63 jaren, 42 jaren regelmatig in België gewoond. Verzoeker heeft 

geen binding in Italië. Mocht hij terug dienen te keren naar Italië, dient verzoeker zijn leven - op oude 

leeftijd - helemaal opnieuw te herbeginnen. 

Verzoeker heeft evenwel weldegelijk vaste en hechte banden met België. Verzoeker heeft jaren lang in 

België geleefd en gewerkt en heeft een grote vriendenkring (waarvan een deel voor hem familie is 

geworden). 

Er kan niet betwist worden dat verwerende partij niet op de hoogte was van het feit dat verzoeker een 

zeer reële familie- en privéleven heeft in België. Bestreden beslissing vermeldt zelf dat verzoeker 

minstens 42 jaren regelmatig in België heeft verbleven. 

In het hoorrecht heeft verzoeker aangegeven een zoon te hebben in België. Verwerende partij meldt de 

vereiste van bijkomende elementen van afhankelijkheid, zonder evenwel aan te geven hoe dit gegeven 

door verwerende partij in concreto werd beoordeeld. Verzoeker is oud, heeft medische problemen en is 

weldegelijk afhankelijk van zijn familie en vrienden. Verwerende partij had hieromtrent minstens 

bijkomende bevragingen moeten doen alvorens bestreden beslissingen te nemen. 
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Bestreden beslissingen doen geen afdoende fair balance tussen het belang van verzoeker (familie en 

privéleven handhaven in België) en het belang van verwerende partij. Een loutere verwijzing naar de 

veroordelingen van verzoeker, zonder een actuele evaluatie omtrent het al dan niet bestaan van een 

actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde/nationale veiligheid in 

hoofde van verzoeker is niet afdoende en is strijd met de wettelijke bepalingen. 

Een nauwkeurig onderzoek naar de omstandigheden van de zaak ontbreekt. 

Verder is het inreisverbod van 10 jaar manifest disproportioneel. Enerzijds omwille van wat voorafgaat: 

verwerende partij houdt geen rekening met de vaste banden van verzoeker met België en met hel feit 

dat verzoeker 42 jaren regelmatig verblijfsrecht heeft gehad in België. Anderzijds, motiveert verwerende 

partij niet waarom in concreto en heden verzoeker een dermate ernstige bedreiging is voor de openbare 

orde of de nationale veiligheid dat zou toelaten om af te wijken van de voorziene termijn van 5 jaar. 

Gelet op de zwaarwichtigheid van het inreisverbod, is verzoeker de mening toegedaan dat verwerende 

partij niet afdoende aangeeft om welke redenen het dubbele van de voorziene jaren wordt opgelegd 

door verwerende partij. De wet voorziet evenwel dat de duur wordt vastgesteld door rekening te houden 

met alle specifieke omstandigheden van elk geval. 

De motivering met betrekking tot het inreisverbod laat niet toe aan verzoekende partij om te weten of 

verwerende partij rekening heeft gehouden met de specifieke omstandigheden eigen aan zijn zaak wat 

de bepaling van de duur van het inreisverbod betreft. 

Verwerende partij koos er namelijk voor de maximum duur te verdubbelen zonder de redenen die haar 

hiertoe hebben geleid uiteen te zetten of na te gaan. Er kan een schending worden vastgesteld van 

voornoemde nationale en internationale wetbepalingen en algemene rechtsbeginselen.” 

 

3.2.1. De eerste bestreden beslissing is gesteund op de artikelen 7, eerste lid, 3°, 44bis en 44ter 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) en stekt ertoe een einde te stellen aan 

verzoekers verblijf in België in de hoedanigheid van burger van de Unie om redenen van openbare orde.  

 

De tweede bestreden beslissing legt aan verzoeker een inreisverbod van tien jaar op wegens een 

ernstige bedreiging voor de openbare orde, op grond van artikel 44nonies, §2, van de 

vreemdelingenwet.  

 

Voorafgaandelijk merkt de Raad op dat het inreisverbod spreekt van een ernstige bedreiging voor de 

openbare orde (artikel 44nonies, §2, van de vreemdelingenwet), terwijl het bevel om het grondgebied te 

verlaten enkel verwijst naar “openbare orde” en nalaat te preciseren of het daarbij gaat om een 

“gewone” of ernstige reden van openbare orde, in de zin van de artikelen 44bis, §1 of 44bis §2, van de 

vreemdelingenwet.  

 

3.2.2. Hoe dan ook bepaalt artikel 44bis, §4, van de vreemdelingenwet:  

 

“Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in de paragrafen 1, 2 

of 3 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 44ter, §1, van de vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“Wanneer een burger van de Unie of zijn familielid niet of niet meer het recht heeft om op het 

grondgebied te verblijven, kan de minister of zijn gemachtigde hem, met toepassing van artikel 7, eerste 

lid, een bevel geven om het grondgebied te verlaten. 

Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een bevel om het grondgebied te verlaten te geven, 

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, gezinssituatie en economische situatie, 

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

oorsprong.” 

 

Artikel 44nonies, §2, van de vreemdelingenwet bepaalt met betrekking tot het inreisverbod:  

 

“§ 2.  De duur van het inreisverbod mag vijf jaar niet overschrijden, behalve indien de burger van de 

Unie of zijn familielid een ernstige bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid.  

De duur wordt vastgesteld door rekening te houden met alle specifieke omstandigheden van elk geval.” 
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3.2.3. Verzoeker voert aan dat hij sedert 1972 in België verblijf houdt en dat hij in het bezit was van een 

geldige verblijfskaart van 1972 tot 2014. Hij is thans 63 jaar oud en heeft 42 jaar regelmatig verblijf 

gehouden in België. Hij voert aan dat er medische elementen van afhankelijkheid zijn en dat het 

opleggen van het inreisverbod van tien jaar disproportioneel is. Hij voert ook aan dat niet afdoende 

wordt gemotiveerd waarom de bedreiging voor de openbare orde zo ernstig is dat een inreisverbod van 

meer dan vijf jaar werd genomen.  

 

Beide bestreden beslissingen verwijzen naar een reeks ernstige misdrijven waarvoor verzoeker 

veroordeeld werd. Deze feiten strekken zich uit over een ruime periode en bevatten naast tal van 

ernstige feiten ook een veroordeling wegens georganiseerde drugshandel.   

 

Dit belet echter niet dat uit de hierboven geciteerde wetsbepalingen volgt dat het bestuur, wanneer zij 

zich voorneemt het verblijf van een burger van de Unie te beëindigen, een bevel om het grondgebied te 

verlaten af te geven en een inreisverbod op te leggen, over moet gaan tot een belangenafweging. Het 

Hof van Justitie van de Europese Unie stelt dat bij deze belangenafweging rekening moet worden 

gehouden met de fundamentele rechten waarvan het Hof de eerbiediging verzekert, in het bijzonder het 

recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven dat is neergelegd in artikel 7 van 

het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en in artikel 8 van het EVRM (zie o.a. HvJ 23 

november 2010, Tsakouridis, C-145/09, punt 52:  

 

“In het kader van die beoordeling moet rekening worden gehouden met de fundamentele rechten 

waarvan het Hof de eerbiediging verzekert, aangezien redenen van algemeen belang slechts dan 

kunnen worden aangevoerd ter rechtvaardiging van een nationale maatregel die de gebruikmaking van 

het vrije personenverkeer belemmert, wanneer de betrokken maatregel rekening houdt met dergelijke 

rechten (zie met name arrest Orfanopoulos en Oliveri, reeds aangehaald, punten 97-99), in het 

bijzonder het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven dat is neergelegd 

in artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de individuele vrijheden (zie met name arrest 

van 5 oktober 2010, McB, C-400/10 PPU, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 53, en 

EHRM, arrest Maslov tegen Oostenrijk [GC] van 23 juni 2008, Recueil des arrêts et décisions 2008, § 61 

e.v.).”) 

 

Beide bestreden beslissingen bevatten een dergelijke belangenafweging. Deze luidt in de twee 

beslissingen als volgt:  

 

“Betrokkene heeft op 18.09.2019 een vragenlijst hoorrecht ingevuld en verklaarde dat hij sinds 1971 in 

België verblijft; dat zijn Italiaanse identiteitskaart bij de griffie ligt; dat hij een pensioen ontvangt in België; 

dat hij een zoon heeft in België. Uit het administratief dossier blijkt dat zijn zoon verblijfsrecht heeft in 

België. Zijn zoon is meerderjarig en heeft intussen een eigen gezin gesticht op het grondgebied. De 

relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen valt enkel onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke 

affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, §33; eveneens: EHRM 2 

juni 2015, K.M./Zwitserland, §59). Uit de stukken van het administratief dossier blijken geen bijkomende 

elementen van afhankelijkheid tussen betrokkene en zijn meerderjarige zoon. Een beschermenswaardig 

gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM met zijn meerderjarige zoon wordt dan ook niet 

aangenomen. Verder blijkt het administratief dossier dat betrokkene regelmatig (ongestoord) bezoek 

ontvangt van B. G. R. Zowel betrokkene als zijn partner hadden moeten weten dat het gezinsleven in 

België vanaf het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België. 

Vooraleer het recht op gezinsleven gehandhaafd kan worden, dient betrokkene eerst gebruik te maken 

van de voor hem openstaande wettelijke verblijfsmogelijkheden. Bij gevolg is dergelijke partnerrelatie 

niet gelijk te stellen aan een huwelijk en dus geen sprake van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van 

het EVRM. Het koppel kan hun relatie altijd verderzetten in het land van herkomst van de betrokkene. 

Bovendien heeft de betrokkene inbreuken gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals 

bepaald in artikel 8§2 van het EVRM.” 

 

De Raad merkt vooreerst op dat de overweging dat verzoeker had “moeten weten dat het gezinsleven in 

België vanaf het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België” uitgaat 

van een manifest foute voorstelling van de feiten. Verzoeker beschikte als burger van de Unie immers 

over een verblijfsrecht en was in het bezit van een E-kaart. De overweging dat verzoeker “vooraleer het 

recht op gezinsleven gehandhaafd kan worden (…) gebruik (moet) maken van de voor hem 

openstaande wettelijke verblijfsmogelijkheden”, houdt geen rekening met verzoekers verblijfsrecht als 
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Unieburger. Het oordeel dat verzoeker niet zou beschikken over een beschermenswaardig gezinsleven 

in de zin van artikel 8 van het EVRM, steunt dan ook op een onzorgvuldig onderzoek van de zaak.  

 

Hoewel het administratief dossier geen gegevenshistoriek bevat - en op dit punt onvolledig blijkt - bevat 

het voldoende aanwijzingen dat verzoeker inderdaad sinds 1972 op wettige wijze in België heeft 

verbleven. Verzoeker is Unieburger en heeft in België gewerkt, hij ontvangt in België 

invaliditeitsuitkeringen sinds 1 september 2000 en zijn kinderen werden in België geboren. Bovendien 

beschikte verzoeker opnieuw sedert 2013 als burger van de Unie over een E-kaart.  

 

De bestreden beslissingen stellen verder:  

 

“Betrokkene haalt in zijn vragenlijst aan dat hij pensioen ontvangt in België. Betrokkene kan zijn 

Belgisch pensioen blijven ontvangen in het land van herkomst of een ander land dan België. Hij heeft 

tussen 1972 en 2014 regelmatig verblijfsrecht gehad in België. Ondanks zijn lange verblijf in België, is 

niet gebleken dat betrokkene een dermate bijzondere binding met België zou hebben die een normale 

binding overstijgt. Hij legt immers geen enkel document voor dat het tegendeel bewijst. Uit niks blijkt dat 

de banden die hij met België hebt opgebouwd van een dergelijk uitzonderlijke aard zouden zijn dat zij 

opwegen tegen het ernstig en actueel gevaar dat hij vormt voor de openbare orde. Het herhaaldelijk niet 

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

de Belgische samenleving.” 

 

Hoger werd er reeds op gewezen dat de eerste bestreden beslissing niet duidt of verzoekers verblijf 

wordt beëindigd om “gewone” redenen van openbare orde, zoals bedoeld in artikel 44bis, §1, van de 

vreemdelingenwet, dan wel om ernstige redenen van openbare orde, in de zin van artikel 44bis, §1 of 

artikel 44bis, §2, van de vreemdelingenwet. De Raad wijst er in dit verband ook op dat artikel 44bis, §3 

bepaalt dat van burgers van de Unie die de tien voorafgaande jaren op het grondgebied hebben 

verbleven, alleen het recht op verblijf kan worden beëindigd om dwingende redenen van nationale 

veiligheid en dat het loutere verval van de verblijfskaart geen incidentie heeft op het onderliggende 

verblijfsrecht als burger van de Unie.  

 

Hoe dan ook bepaalt artikel 44bis, §4, van de vreemdelingenwet dat bij een beslissing tot beëindiging 

van verblijf ten aanzien van een Unieburger rekening wordt gehouden 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. 

 

Het is de Raad een raadsel hoe de bestreden beslissingen tot het besluit zijn kunnen komen dat 

verzoeker met een regelmatig verblijf in België van 1972 tot 2014 geen bijzondere binding zou hebben 

met België. Bovendien kan niet worden betwist dat verzoeker inderdaad reeds een zekere leeftijd heeft 

en legde verzoeker elementen neer met betrekking tot zijn gezondheidsproblematiek. Uit de stukken van 

het administratief dossier blijkt dat verzoeker in de gevangenis een behandeling volgt met insuline. 

Hieromtrent wordt niets gemotiveerd, net zo min als over de bindingen met het land van oorsprong.  

 

Dit manifest motiveringsgebrek tast zowel de rechtsgeldigheid aan van het bevel om het grondgebied te 

verlaten als het inreisverbod dat erop gesteund is.  

 

In de nota met opmerkingen wordt uitgebreid ingegaan op het begrip ‘openbare orde’ in de 

jurisprudentie van het Hof van Justitie, evenals verzoekers gezinsleven in het licht van artikel 8 van het 

EVRM. Dit betoog doet echter geen afbreuk aan de hierboven vastgestelde motiveringsgebreken met 

betrekking tot verzoekers bijzondere verblijfsstatus als burger van de Unie.  

 

Het enig middel is gegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. Er is 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 het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  
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5. Kosten 

 

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

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

en Migratie van 23 september 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

en de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van 

Asiel en Migratie van 23 september 2019 tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies) 

worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig januari tweeduizend twintig 

door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


