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 nr. 232 267 van 6 februari 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VAN WAES 

Baliestraat 28 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

7 oktober 2019 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

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

Migratie van 6 september 2019 tot beëindiging van het verblijf. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 november 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. VAN WAES, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoeker, die van Congolese nationaliteit is en is geboren in het jaar 1993, beschikt in België sinds 

7 november 1996, over een verblijfsrecht als familielid van een Belg.  

 

Op 4 maart 2008 wordt de verzoeker door de jeugdrechtbank van Antwerpen berispt ten gevolge van 

aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op een minderjarige beneden de volle leeftijd 

van 16 jaar.  
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Op 29 april 2008 wordt de verzoeker door de jeugdrechtbank van Antwerpen voorlopig geplaatst in het 

gesloten federaal centrum voor jongeren in Everberg en op 30 april 2008 wordt hij geplaatst in de 

gemeenschapsinstelling ‘De Passage’ te Antwerpen.  

 

Op 24 september 2009 wordt de verzoeker door de jeugdrechtbank van Antwerpen voorlopig geplaatst 

in het gesloten federaal centrum voor jongeren in Everberg, centrum voor voorlopige plaatsing van 

minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, en op 29 september 2009 wordt hij 

geplaatst in de gemeenschapsinstelling ‘De Passage’ te Antwerpen.  

 

Op 11 februari 2010 wordt de verzoeker door de jeugdrechtbank van Antwerpen geplaatst bij een 

particulier of in een inrichting ten gevolge van diefstal. Op 10 februari 2011 wordt het vonnis van 11 

februari 2010 herzien en wordt de verzoeker onder toezicht gesteld.  

 

Op 26 november 2013 wordt de verzoeker door de correctionele rechtbank van Antwerpen bij verstek 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar met onmiddellijke aanhouding. Op 22 augustus 2014 

wordt de verzoeker opgesloten in de gevangenis van Dendermonde uit hoofde van deze veroordeling. 

 

De verzoeker tekent op 22 augustus 2014 verzet aan tegen het vonnis van 26 november 2013 en hij 

wordt op 2 september 2014 in voorlopige vrijheid gesteld.  

 

Op 2 december 2014 wordt de verzoeker door de correctionele rechtbank van Antwerpen op verzet 

veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel gedurende 3 jaar, 

uitgezonderd een effectieve gevangenisstraf van 1 jaar. De rechtbank gaat tevens over tot de ontzetting  

uit de rechten, zoals vermeld in artikel 31, eerste lid, van het Strafwetboek voor een termijn van 5 jaar 

daar de verzoeker zich schuldig had gemaakt aan verkrachting, gepleegd op een minderjarige die de 

volle leeftijd van 14 jaar niet bereikt had, doch volle 10 jaar oud was, door middel van geweld. Dit feit 

werd gepleegd tussen 25 en 28 december 2011, op niet nader te bepalen datum.  

 

Op 2 maart 2015 wordt de verzoeker opgesloten onder aanhoudingsmandaat in de gevangenis van 

Dendermonde uit hoofde van verkrachting op een minderjarige boven de 16 jaar, alsook omwille van de 

veroordeling van 2 december 2014.  

 

Op 4 maart 2015 wordt aan de verzoeker een onderbreking van de strafuitvoering toegekend in 

afwachting van een enkelband.  

 

Op 19 maart 2015 wordt de verzoeker echter opnieuw onder aanhoudingsmandaat opgesloten in de 

gevangenis van Dendermonde uit hoofde van (nieuwe) verkrachting op een meerderjarige; aanranding 

van de eerbaarheid met behulp van een of meer personen; verkrachting met behulp van een of meer 

personen; aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging, op een minderjarige jonger dan 16 

jaar en verkrachting op een minderjarige boven de 14 jaar en onder de 16 jaar.  

 

Op 9 november 2015 wordt de verzoeker door de correctionele rechtbank van Dendermonde 

veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 6 jaar in staat van wettelijke herhaling, tot 

10 jaar ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank en wordt de verzoeker voor een termijn 

van 10 jaar ontzet uit de rechten, zoals vermeld in artikel 31, eerste lid, van het Strafwetboek daar hij 

zich schuldig had gemaakt aan verkrachting door middel van geweld, dwang of list of mogelijk gemaakt 

door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer; aan 

verkrachting, gepleegd op een minderjarige boven de volle leeftijd van 14 jaar en beneden die van 16 

jaar, door middel van geweld, dwang of list of mogelijk gemaakt door een onvolwaardigheid of een 

lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer, met de omstandigheid dat verzoeker door een of 

meer personen geholpen werd; aan aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging, gepleegd 

op een minderjarige boven de volle leeftijd van 16 jaar, met de omstandigheid dat de verzoeker door 

een of meer personen geholpen werd. Deze feiten werden gepleegd op 28 februari 2015 en op 14 maart 

2015.  

 

Op 6 september 2019 beslist de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie om het verblijfsrecht van de verzoeker te beëindigen. 

 

Dit besluit tot beëindiging van het verblijf is de thans bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoeker ter 

kennis gebracht op 7 september 2019 en is als volgt gemotiveerd: 

“(…) 
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naam : A.  

voornaam : K. G. M. C.  

geboortedatum : (…) 1993  

geboorteplaats: Eindhoven  

nationaliteit : Congo  

 

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, wordt een einde gemaakt 

aan uw verblijf, om de volgende redenen:  

 

Op 02.05.1995 kwam uw moeder (A. J.) naar België.  

 

Op 20.05.1995 trad uw moeder te Antwerpen (Borgerhout) in het huwelijk met S. Y. F. J.-M. (geboren te 

Sint-Niklaas op (…) 1966, Belg).  

 

Op 25.07.1995 diende uw moeder een "Aanvraag tot vestiging als echtgenote" (bijlage 19) in.  

 

Op 30.08.1995 werd er aan uw moeder een "Beslissing tot weigering van de vestiging met bevel om het 

grondgebied te verlaten” (bijlage 20) betekend. Uw moeder was niet in het bezit van een geldig paspoort 

dat voorzien was van een visum of gelijkaardige inreisvergunning.  

 

Op 07.09.1995 diende uw moeder een verzoek tot herziening in tegen de beslissing d.d. 30.08.1995. Dit 

verzoek werd ontvankelijk bevonden. Op 30.05.1996 werd aan de gemeente meegedeeld dat de 

vestigingsweigering d.d. 30.08.1995 ingetrokken werd en werden instructies gegeven om uw moeder in 

te schrijven in de bevolkingsregisters en haar een identiteitskaart voor vreemdelingen af te geven. Uw 

moeder werd uiteindelijk op 21.06.1996 ingeschreven in het bevolkingsregister. Zij werd in het bezit 

gesteld van een identiteitskaart voor vreemdelingen die meermaals verlengd werd.  

 

Op 07.11.1996 diende uw moeder voor u een "Aanvraag in tot vestiging als stiefzoon" (bijlage 19) in. U 

werd diezelfde dag ingeschreven in het vreemdelingenregister.  

 

Sinds 20.10.1999 bent u ingeschreven in het bevolkingsregister.  

 

Op 26.12.2006 is uw moeder uit de echt gescheiden van S. Y. F. J.-M., overgeschreven in de registers 

op 14.02.2007 te Antwerpen.  

 

Op 04.03.2008 werd u door de jeugdrechtbank van Antwerpen berispt ten gevolge van aanranding van 

de eerbaarheid met geweld of bedreiging, op een minderjarige beneden de volle leeftijd van 16 jaar.  

 

Op 29.04.2008 werd u door de jeugdrechtbank van Antwerpen voorlopig geplaatst in het Gesloten 

Federaal Centrum voor Jongeren in Everberg en op 30.04.2008 werd u geplaatst in geplaatst in de 

gemeenschapsinstelling ‘De Passage’ te Antwerpen.  

 

Op 24.09.2009 werd u door de jeugdrechtbank van Antwerpen voorlopig geplaatst in het Gesloten 

Federaal Centrum voor Jongeren in Everberg, centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die 

een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en op 29.09.2009 werd u geplaatst in geplaatst in de 

gemeenschapsinstelling 'De Passage’ te Antwerpen.  

 

Op 11.02.2010 werd u door de jeugdrechtbank van Antwerpen geplaats bij een particulier of in een 

inrichting ten gevolge van diefstal.  

 

Op 10.02.2011 werd het vonnis d.d. 11.02.2010 herzien en werd u onder toezicht gesteld.  

De Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeelde u, bij verstek, op 26.11.2013 tot een 

gevangenisstraf van 2 jaar met onmiddellijke aanhouding.  

 

Op 22.08.2014 werd u opgesloten in de gevangenis van Dendermonde uit hoofde van de veroordeling 

bij verstek gewezen op 26.11.2013.  

 

U tekende op 22.08.2014 verzet aan tegen het vonnis d.d. 26.11.2013 en er werd u op 02.09.2014 een 

voorlopige invrijheidstelling toegekend.  
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De Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeelde u op verzet op 02.12.2014 tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel gedurende 3 jaar, uitgezonderd een effectieve 

gevangenisstraf van 1 jaar en ontzette u voor een termijn van 5 jaar uit de rechten zoals vermeld in 

artikel 31 eerste lid van het Strafwetboek daar u zich schuldig had gemaakt aan verkrachting, gepleegd 

op een minderjarige die de volle leeftijd van veertien jaar niet bereikt had, doch volle tien jaar oud was, 

door middel van geweld. Dit feit pleegde u tussen 25 en 28 december 2011, op niet nader te bepalen 

datum.  

 

Op 02.03.2015 werd u opgesloten onder aanhoudingsmandaat in de gevangenis van Dendermonde uit 

hoofde van verkrachting op een minderjarige boven de 16 jaar alsook omwille van uw veroordeling d.d. 

02.14.2014.  

 

Op 04.03.2015 werd u een onderbreking van de strafuitvoering toegekend in afwachting van uw 

enkelband.  

 

Op 19.03.2015 werd u opnieuw onder aanhoudingsmandaat opgesloten in de gevangenis van 

Dendermonde uit hoofde van verkrachting op een meerderjarige; aanranding van de eerbaarheid met 

behulp van een of meer personen; verkrachting met behulp van een of meer personen; aanranding van 

de eerbaarheid met geweld of bedreiging, op een minderjarige jonger dan 16 jaar en verkrachting op 

een minderjarige boven de 14 jaar en onder de 16 jaar.  

 

De Correctionele Rechtbank van Dendermonde veroordeelde u op 09.11.2015 tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 6 jaar in staat van wettelijke herhaling, tot 10 jaar ter beschikkingstelling 

van de strafuitvoeringsrechtbank en werd u voor een termijn van 10 jaar ontzet uit de rechten zoals 

vermeld in artikel 31 eerste lid van het Strafwetboek daar u zich schuldig had gemaakt aan verkrachting 

door middel van geweld, dwang of list of mogelijk gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk 

of een geestelijk gebrek van het slachtoffer; aan verkrachting, gepleegd op een minderjarige boven de 

volle leeftijd van veertien jaar en beneden die van zestien jaar, door middel van geweld, dwang of list of 

mogelijk gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het 

slachtoffer, met de omstandigheid dat u door een of meer personen geholpen werd; aan aanranding van 

de eerbaarheid met geweld of bedreiging, gepleegd op een minderjarige boven de volle leeftijd van 

zestien jaar, met de omstandigheid dat u door een of meer personen geholpen werd. Deze feiten 

pleegde u op 28.02.2015 en op 14.03.2015.  

 

***** 

 

Uit de documenten die u bij de vragenlijst hoorrecht die u op 27.02.2019 invulde, voegde, blijkt dat u 

sinds de leeftijd van 5 jaar meerdere malen werd opgevangen door de jeugdzorg. In 1998 verbleef u 98 

dagen in ‘Het Open Poortje' te Sint-Niklaas en in 1999 verbleef u daar 56 dagen. Van 03.09.2001 tot en 

met 12.07.2004 verbleef u in jeugdzorg Ter Eist’ te Duffel en van 12.07.2004 tot 19.05.2006 verbleef u 

in jeugdzorg ‘Emmaüs’ in Schoten.  

 

Sinds uw veertiende doorliep u een indrukwekkend traject met diverse jeugdbeschermingsmaatregelen 

uit hoofde van aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging, op een minderjarige beneden 

de volle leeftijd van 16 jaar en diefstal. U trok geen lessen uit de diverse 

jeugdbeschermingsmaatregelen. Deze maatregelen hadden blijkbaar niet het minst gedrag corrigerend 

effect. Op het ogenblik van het feit dat aan de basis van uw veroordeling d.d. 02.12.2014 lag, was u net 

18 jaar en op het ogenblik van de feiten die aan de basis van uw veroordeling d.d. 09.11.2015 lagen, 

was u 21 jaar. De ernst van de feiten die u pleegde op 28.02.2015 en op 14.03.2015 werd bevestigd 

door de zware strafmaat van 6 jaar en de 10 jaar ter beschikkingstelling van de 

strafuitvoeringsrechtbank na afloop van de straf die aan u werd opgelegd.  

 

Op 02.12.2014 werd u veroordeeld voor de verkrachting van een dertienjarig meisje. Op 25.12.2011 

was uw slachtoffer samen met twee andere meisjes weggelopen uit de instelling ‘Luein’ in Lochristi. 

Nadat de meisjes de eerste nacht hadden rondgezworven in de straten van Gent, vonden zij in 

Antwerpen onderdak bij een vriend van de twee meisjes. Tijdens hun verblijf kwam u met vrienden op 

bezoek bij die vriend. In de badkamer had u twee keer seksuele betrekkingen met uw dertienjarig 

slachtoffer, zulks met penetratie.  

 

Op 01.03.2015 meldde een veertienjarig meisje (S.) dat zij daags voordien verkracht werd. Tijdens een 

audiovisueel verhoor d.d. 02.03.2015 vertelde S. dat ze op 28.02.2015 omstreeks 20u met een kennis 
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(J.) naar een feestje ging. Via google-maps kon S. het adres aanwijzen en dit adres bleek uw 

verblijfplaats te zijn. Tijdens het feestje dronk S. twee glazen wodka, rookte zij cannabis en ging met J. 

naar de slaapkamer. J. wilde haar kussen en betasten en ze had hem tevergeefs proberen afweren. U 

kwam binnen en J. stopte met het lastigvallen van S.. Jullie gebruikten nog wat cannabis. U probeerde 

haar ook te kussen en u en J. werden handtastelijk. Aangezien zij zich niet kon verweren, had S. J. 

uiteindelijk oraal bevredigd, terwijl u haar met de penis vaginaal en zonder condoom had gepenetreerd. 

S. stelde dat zij herhaaldelijk tevergeefs had gezegd dat jullie moesten stoppen. J. had haar pijn gedaan 

in haar keel en u had haar ontmaagd. S. vertoonde krabben op de rug, grijpletsels op de armen, 

verwondingen aan de dijen en rode kneuzingen aan het commissura en vestibulum. Het lijdt geen 

enkele twijfel dat u profiteerde van de dronken en benevelde toestand van het veertienjarig meisje om 

haar verregaande seksuele betrekkingen op te dringen. U kon uw seksuele driften niet onder controle 

houden en maakte misbruik van een zeer jong meisje dat zich in een uiterst precaire situatie bevond.  

 

Op 01.03.2015 werd u voor deze feiten aangehouden en werd u ingevolge uw vonnis d.d. 26.11.2013, 

waarvoor u geseind stond, overgebracht naar de gevangenis. Op 09.03.2015 mocht u de gevangenis 

verlaten in afwachting van uw enkelband.  

 

Amper 2 weken nadat u S. verkrachtte lokte u een ander meisje, T., mee naar uw appartement.  

 

T. verklaarde dat zij de avond van de feiten niets gedronken had. Zij was op uw aandringen, en samen 

met uw vriend J., naar uw appartement gewandeld. Bij het appartement nodigde u T. binnen uit en 

stuurde u J. weg. U deed de deur van het appartement aan de binnenkant op slot. U duwde T. op een 

matras op de grond. Zij probeerde zich tevergeefs weg te trekken. U kuste haar en trok haar broek naar 

beneden. U ging bovenop haar benen zitten en opende die met geweld. T. probeerde zich recht te 

duwen, maar u drong met uw inmiddels ontblote penis een paar keer haar lichaam binnen, tot er hard op 

de voordeur gebonkt werd. U hield op, maande T. aan zich aan te kleden in de badkamer en deed 

vervolgens de voordeur open. Toen T. aangekleed terug in de living kwam, zag zij J. dronken op de 

vloer liggen. De voordeur stond nog open, waarop zij het appartement kon ontvluchten.  

 

Uit het vonnis d.d. 09.11.2015 blijkt: "De eerste beklaagde [hiermee wordt naar u verwezen] lokte binnen 

een tijdspanne van twee weken twee meisjes naar zijn appartement om hen daar te verkrachten. S. C. 

was amper 14 en hij drong zich aan haar op door haar eerst te drogeren mét drank en drugs. T. W. lokte 

hij mee naar zijn appartement tijdens een feestje in het Aalsterse. Het is bijzonder schrijnend te moeten 

vaststellen dat de verkrachting van T. W. plaatsvond amper twee weken na de verkrachting van S. C: 

tussen beide feiten in werd eerste beklaagde ondervraagd over de eerste feiten en in hechtenis 

genomen, maar enkele dagen later weer vrijgelaten in afwachting van een enkelband in uitvoering van 

een eerdere veroordeling voor gelijkaardige feiten... De eerste beklaagde is nog zeer jong (net geen 22 

jaar) maar moet zich reeds voor de derde keer verantwoorden wegens zedenmisdrijven: op 4 maart 

2008 werd hij door de jeugdrechtbank berispt voor het aan randen van de eerbaarheid van een 

minzestienjarige en op 2 december 2014 werd hij door de correctionele rechtbank van Antwerpen 

veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van twee jaren, waarvan de helft met uitstel voor vijf jaren, 

wegens verkrachting van een minveertienjarige. Tussendoor werd hij nog door de jeugdrechter 

geplaatst en onder toezicht gesteld wegens diefstal. ”  

 

De feiten zijn buitengewoon ernstig en getuigen van een onrustwekkende immorele ingesteldheid. U 

wilde enkel uw eigen seksuele behoeften bevredigen. Of de slachtoffers toestemden met de seksuele 

handelingen was voor u totaal irrelevant. Dit is absoluut verwerpelijk en getuigt van een diepgaand 

gebrek aan seksueel normbesef, zelfbeheersing en respect voor de medemens. De slachtoffers waren 

nog zeer jong, op het moment van de feiten. De slachtoffers zijn mogelijk getraumatiseerd voor het 

leven en zullen mogelijk grote problemen ondervinden bij hun verdere relationele en seksuele 

ontwikkeling.  

 

U maakte schaamteloos misbruik van de kwetsbare situatie van de meisjes, in het bijzonder als gevolg 

van de minderjarige leeftijd en het vaststaand feit dat de slachtoffers totaal weerloos waren tijdens het 

plegen van de feiten. De aard en de bijzondere ernst van de feiten getuigen van een perverse 

persoonlijkheid. Dergelijke handelingen getuigen van een grote maatschappelijke gevaarlijkheid. 

Omwille van de aard van de feiten en uw persoonlijkheid vond de Rechtbank van Dendermonde het 

noodzakelijk om u bijkomend ter beschikking te stellen van de strafuitvoeringsrechtbank gedurende een 

termijn van 10 jaar als beveiligende bijkomende straf.  
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Het hoeft weinig betoog dat feiten als de onderhavige in de samenleving enorme gevoelens van 

afschuw en verontwaardiging oproepen. Slachtoffers van zedendelicten ervaren tot lang na het 

gebeuren de gevolgen hiervan. In de maatschappij veroorzaken dergelijke feiten naast gevoelens van 

afschuw en verontwaardiging, sterke gevoelens van onveiligheid. Verkrachting is een misdrijf waarbij 

seksualiteit wordt misbruikt op de meest primitieve en perverse manier. Het slachtoffer wordt tot een 

seksueel object herleid. U dient te weten dat in de Belgische maatschappij de gelijkheid tussen man en 

vrouw op alle gebieden fundamenteel is en dat seksueel geweld en intimidatie onaanvaardbaar zijn. Uw 

gedrag vormt een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang 

van de samenleving. De bijzondere ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder zij zijn gepleegd, 

uw laakbare karakter, uw immorele ingesteldheid, uw totaal gebrek aan normbesef en aan respect voor 

de fysische en psychische integriteit van anderen, zijn een geheel van elementen die aantonen dat u, 

door uw persoonlijk gedrag, een ernstig gevaar vertegenwoordigt voor de openbare orde.  

 

Uit het vonnis d.d. 09.11.2015 blijkt dat Dokter Steemans, psychiater-Gerechtsdeskundige u onderzocht 

en hij was van oordeel dat u geen gevaar vormt voor uzelf, maar wel voor de maatschappij, in die zin 

dat het risico dat u dergelijk sociaal onaangepaste gedragingen in de toekomst nog zal stellen verhoogd 

is. Het feit dat u in het verleden al verdacht werd van soortgelijke feiten, maakt, naast uw 

minimaliserende houding, de prognose ongunstig.  

 

In het vonnis tot afwijzing van de beperkte detentie d.d. 09.03.2018 is het voor Strafuitvoeringsrechtbank 

(hierna SURB) duidelijk dat nog een ganse weg dient afgelegd te worden. Zij schat de kans op het 

plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten als hoog in. Dit gelet op de gepleegde feiten en uw houding 

ten aanzien van de feiten. Uit het vonnis blijkt: “Ter zitting valt het op hoe dhr. A. enerzijds poogt de 

verantwoordelijkheid voor de feiten bij iemand anders te leggen of wanneer dit niet mogelijk is, de feiten 

ontkent, anderzijds stelt hij alles te zullen vertellen aan zijn grootvader B. alwaar hij penitentiair verlof wil 

doorbrengen. Wanneer betrokkene geconfronteerd wordt met het gegeven dat het niet om een 

éénmalige veroordeling gaat maar om meerdere veroordelingen voor gelijkaardige feiten, stelt hij 

onschuldig te zijn. Hij stelt dat vrouwen kunnen liegen. De toekomst ziet betrokkene rooskleurig. Hij wil 

een tweede kans en zal deze zo snel mogelijk grijpen. Hij stelt dat hij een goed hart heeft en dat God 

hem zal vergeven."  

 

Dat uit het SURB vonnis d.d. 09.03.2018 eveneens blijkt dat uw detentiegedrag gunstig is en u werd 

opgenomen binnen de zorgwerking waardoor er toch wat extra omkadering is binnen de 

gevangenismuren, verandert niks aan het gegeven dat er nog steeds een risico bestaat op recidive. Het 

is in principe niet meer dan normaal dat men zich binnen de gevangenismuren correct gedraagt daar 

men er strikt opgevolgd wordt, u heeft er bovendien de gelegenheid niet gelijkaardige feiten te plegen al 

de feiten waarvoor u veroordeeld werd. Gezien de gestelde handelingen, uw verleden, uw 

persoonlijkheid en het herhaaldelijk karakter van de uiterst laffe ingesteldheid en een zeer gebrekkig 

normen- en waardenpatroon, kan het risico op recidive waarbij opnieuw ernstig norm overschrijdend 

gedrag zou worden gesteld als reëel worden ingeschat. Er is sprake van een reële verhoogde 

maatschappelijke gevaarlijkheid waartegen onze samenleving maximaal moet beschermd worden.  

 

U stelt in uw hoorrecht dat uw reclassering in België verloopt. Doch bij uw verzoek tot toekenning van 

elektronisch toezicht ging het Openbaar Ministerie bij de Strafuitvoeringsrechtbank d.d. 25.01.2018 

akkoord met het voorstel tot afwijzing van de directeur en was ook hun advies negatief. Uw 

vooruitzichten op sociale reclassering waren niet aanwezig. Het PSD- onderzoek diende nog opgestart 

te worden waardoor er nog geen concreet zicht was op criminogenese, het risico van het plegen van 

nieuwe ernstige strafbare feiten, het risico dat u de slachtoffers zou lastig vallen en uw houding ten 

aanzien van de feiten en de slachtoffers. Er diende nog bekeken worden welk reclasseringsplan het 

meest recidivebeperkend kon zijn. U bracht geen elementen aan waaruit de perspectieven op 

reclassering blijken noch dat u zou beschikken over een sociaal reclasseringsplan.  

 

Uw gedrag vormt een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de 

samenleving. Uit uw persoonlijk handelen komt een volgehouden, voor de maatschappij gevaarlijke 

criminele ingesteldheid naar voren waardoor het helemaal niet uit te sluiten valt dat u dergelijk gedrag in 

de toekomst zal herhalen.  

 

Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dan ook dat u een ernstig, reëel en actueel gevaar 

vormt voor de samenleving en dat er ernstige redenen van openbare orde zijn waardoor een 

beëindiging van uw verblijf in België rechtvaardigen en zelfs vereisen.  
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***** 

 

Op 14.02.2019 werd u op de hoogte gesteld van het feit dat uw administratief dossier onderzocht zou 

worden om eventueel uw recht op verblijf te beëindigen en werd u de mogelijkheid geboden om binnen 

een termijn van 15 dagen relevante elementen die het nemen van een beslissing zouden kunnen 

verhinderen of beïnvloeden, aan te voeren. U vulde op 27.02.2019 een vragenlijst hoorrecht in, u 

verklaarde dat u Nederlands, Frans en Engels kan lezen en/of schrijven; dat u sinds 07.11.1996 in 

België bent; dat u niet in het bezit bent van reisdocumenten; dat u geen ziekte heeft die u belemmert te 

reizen of terug te keren naar uw herkomstland; dat u voor u in de gevangenis belandde woonachtig was 

in de (…) Aalst; dat u momenteel geen vaste relatie hebt; dat u familie heeft in België, namelijk uw oma 

K. S.; uw 2 broers V. en C. (beiden van Belgische nationaliteit), woonachtig in de (…) te 2030 

Antwerpen (Luchtbal) en uw opa M. B., (…) te 2660 Hoboken (Antwerpen); dat u geen minderjarige 

kinderen heeft in België; dat u niet getrouwd bent of een duurzame relatie heeft in uw land van herkomst 

of in een ander land dan België; dat uw moeder A. J. in Frankrijk woont en het adres u ongekend is; dat 

u geen minderjarige kinderen heeft in uw land van herkomst of in een ander land dan België; dat u niet 

bent veroordeeld in een ander land dan België; dat u niet kan terugkeren naar uw land omdat u enkel 

familiale banden heeft in België; dat u van jongs af aan (3 jaar) bent opgegroeid in België, zoals blijkt uit 

de stukken; dat uw reclassering in België verloopt; dat het uw doel is om hier te werken en te wonen.  

 

Met betrekking tot uw schooltraject in België legt u volgende elementen voor: een getuigschrift van 

basisonderwijs d.d. 30.06.2006; een oriënteringsattest C van het secundair onderwijs d.d. 30.06.2006; 

een oriënteringsattest A van het secundair onderwijs d.d. 30.06.2009; een getuigschrift van de tweede 

graad van het secundair onderwijs d.d. 30.06.2010; een oriënteringsattest B van het secundair 

onderwijs d.d. 30.06.2010; een schoolattest d.d. 15.02.2019 en een schoolbewijs d.d. 19.02.2019.  

 

Met betrekking tot uw beroepstraject in België legt u uw loopbaangegevens voor.  

 

U legt verder de volgende elementen voor: uw adreshistoriek; een e-mail van de VZW jeugdzorg 'Het 

open poortje' d.d. 25.02.2019; een verblijfsattest van de VZW jeugdzorg Ter Elst' d.d. 25.02.2019 en 

een e-mail van jeugdzorg 'Emmaüs' d.d. 25.02.2019.  

 

***** 

 

In het kader van een beslissing tot beëindiging van het verblijf genomen in toepassing van 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, moet er rekening gehouden worden met de duur van 

uw verblijf in het Rijk, uw leeftijd, uw gezondheidstoestand, uw gezins- en economische situatie, uw 

sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin u bindingen heeft met uw land van 

oorsprong.  

 

***** 

 

U gaf aan geen duurzame relatie te hebben op het grondgebied, evenmin zou u (minderjarige) kinderen 

hebben.  

 

Uw stiefvader (S. Y. F. J.-M., geboren op 03.12.1966 te Sint-Niklaas, Belg), uw halfbroers (S. V. E. M. 

F., geboren op (…) 1996 te Antwerpen, Belg en S. C. D. D., geboren op (…) 1998 te Antwerpen, Belg), 

uw grootmoeder (P. S., geboren op (…) 1951 te A., Belgische) en uw nonkel of opa (M. M. B. (geboren 

op (…) te Kinshasa, Congolese nationaliteit, C-kaart geldig 12.11.2020) verblijven in België. Uw moeder 

(A. J., geboren op (…) 1971 te Kisangani, Congolese nationaliteit, C-kaart geldig tot 27.07.2021) werd 

op 19.01.2017 afgevoerd van ambtswege en u verklaarde in uw hoorrecht d.d. 27.02.2019 dat zij in 

Frankrijk woont maar u het adres niet kent.  

 

Uw stiefbroers komen op bezoek in de gevangenis. Uw moeder kwam enkel op 06.04.2015 op bezoek 

in de gevangenis en uw stiefvader, die inmiddels hertrouwd is, bezoekt u niet in de gevangenis. Ook uw 

grootmoeder en nonkel of opa komen niet op bezoek (zie bezoekerslijst tot 26.08.2019). Vóór u in de 

gevangenis terechtkwam woonde u sinds een paar weken, namelijk vanaf 10.02.2015, terug op 

éénzelfde adres met uw moeder.  

 

De relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen en tussen verwanten valt enkel onder de 

bescherming van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna EVRM) 
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indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan gewoonlijke affectieve 

banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, §33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, 

K.M./Zwitserland, § 59). Het bestaan van een meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie tussen u en 

uw moeder of tussen u en (één van) uw halfbroers kan niet vastgesteld worden. U legt geen stukken 

voor die het tegendeel bewijzen. Evenmin liggen stukken voor waaruit zou blijken dat de relatie die u 

met uw stiefvader heeft van dien aard zou zijn dat deze valt onder de bescherming van artikel 8 EVRM. 

Ook wat betreft uw oma en uw opa wordt een bijzondere afhankelijkheid niet aangetoond. U beperkt 

zich ertoe te stellen dat uw opa en grootmoeder op het grondgebied verblijven. Op 25.01.2016 werd 

door de heer M. M. B. een aangetekend schrijven aan de Procureur des Konings te Dendermonde 

gericht. Daarin verklaart hij dat, om uw reclassering in de Belgische maatschappij voor te bereiden en te 

vergemakkelijken, hij u zijn neef (u) naast zijn steun ook een behoorlijke huisvesting en domicilie 

aanbiedt. Uzelf verwijst naar de heer M. M. B. als zijnde uw opa, het is onduidelijk wat de precieze 

verwantschapsband is. Uit de omstandigheid dat u over een (vaste feitelijke) verblijfplaats kon of kan 

beschikken bij dhr. M. M. kan niet ipso facto een band van bijzondere afhankelijkheid tussen u en hem 

worden afgeleid.  

 

Bovendien moet worden vastgesteld dat u geboren werd op 09.12.1993 en dat u momenteel 25 jaar oud 

bent. Er is gebleken dat u zelfstandig kan functioneren aangezien u in het verleden alleen woonde en 

uw leeftijd laat in beginsel toe te veronderstellen dat u in staat kan worden geacht om op zelfstandige 

basis een leven te leiden en in uw levensonderhoud te voorzien. Desgewenst zouden uw familieleden u 

ook vanuit België kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door stortingen.  

 

Gezien uw strafrechtelijk verleden worden uw familiale belangen ondergeschikt geacht aan de vrijwaring 

van de openbare orde. Dat de uitoefening van uw familieleven met uw familieleden in België en elders in 

Europa moeilijker zal verlopen, is het loutere gevolg van uw eigen buitensporig misdadig gedrag. De 

contacten met familie en vrienden in België, dan wel elders in Europa, kunnen ook op andere manieren 

worden onderhouden, bijvoorbeeld door middel van korte bezoeken of door moderne 

communicatiemiddelen. Er is geen onoverkomelijke hinderpaal om regelmatig contact te onderhouden, 

daar uw familie het land op volkomen regelmatige wijze kan in- en uitreizen. Daarenboven kunnen zij u 

ook vanuit België ondersteunen bij het opbouwen van een privéleven in uw herkomstland of elders.  

 

Hoe dan ook, volgens artikel 8, tweede lid, EVRM wordt een inmenging in het privé-, familie- en 

gezinsleven toegestaan wanneer deze 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. 

Welnu, uit de belangenafweging blijkt dat de actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging die u 

door uw persoonlijk gedrag vormt voor de openbare orde en openbare veiligheid zwaarder weegt dan de 

persoonlijke en gezinsbelangen die u eventueel zou kunnen doen gelden.  

 

De samenleving heeft het recht zich te beschermen tegen mensen zoals u die alle regels met de voeten 

treden en die ondanks alle geboden kansen steeds weer hervallen in crimineel gedrag waar 

onschuldigen het slachtoffer van worden.  

 

***** 

 

U bent op 07.11.1996, op bijna 3-jarige leeftijd, in België aangekomen. Inmiddels bent u 25 jaar oud. De 

omstandigheid dat u al op jeugdige leeftijd in België aangekomen bent, waardoor u een band hebt 

opgebouwd met België, is als zodanig geen bijzondere omstandigheid. Het is inherent aan langdurig 

verblijf dat hier bijvoorbeeld een schoolopleiding is genoten en dat er, behalve de familiebanden, ook 

sociale en culturele banden zijn. Het is begrijpelijk dat u tijdens uw verblijf in België vriendschappen hebt 

opgebouwd en dat uw sociale leven zich hier afspeelt. Uit niks blijkt echter dat de banden die u met 

België opgebouwd hebt van een dergelijk uitzonderlijke aard zouden zijn dat deze vermogen op te 

wegen tegen het ernstig en actueel gevaar dat u door uw persoonlijk gedrag kan worden geacht te 

vormen voor de openbare orde. U legt immers geen enkel document voor dat het tegendeel bewijst. U 

werd reeds 2 maal veroordeeld uit hoofde van verkrachting en kwam u als minderjarige al een paar keer 

in aanraking met de Jeugdrechtbank. Integratie veronderstelt ook dat men de Belgische reglementering 

respecteert en zich aldus onthoudt aan het plegen van strafbare feiten.  

 

Aangezien u in Nederland bent geboren en u op 3-jarige leeftijd op het grondgebied aankwam, zal het 

terugkeren naar Congo of naar een derde land, om daar een leven op te bouwen, ongetwijfeld 
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aanpassingen van u vergen. Alle maatregelen die in het verleden reeds genomen zijn om u op het recht 

pad te houden, hebben geen resultaat gehad. Geen enkele van de u geboden kansen heeft u 

aangegrepen. De aanpassingsmoeilijkheden die u eventueel zal ervaren, wegen niet op tegen de 

noodzaak om de samenleving in het algemeen, en jonge meisjes in het bijzonder, te beschermen tegen 

iemand die zonder enig schuldgevoel meermaals ernstige zedenfeiten pleegt en zich totaal niet 

bekommert om de problemen die zijn slachtoffers ten gevolge van zijn daden ondervinden. Er werden 

geen elementen voorgelegd waaruit blijkt dat er onoverkomelijke of bijzondere obstakels voor u bestaan 

om uzelf in Congo of in een derde land te vestigen. De officiële landstaal in Congo is Frans en uit de 

vragenlijst hoorrecht die u invulde, blijkt dat u de Franse taal beheerst. Onderhavige beslissing betekent 

geenszins dat u naar Congo hoeft te gaan, u kan er ook voor opteren om naar een derde land te gaan. 

Uw moeder verblijft sinds een paar jaar in Frankrijk en u zou zich eventueel opnieuw bij haar kunnen 

vestigen. Er liggen thans geen stukken voor waaruit blijkt dat u reeds een aanvraag indiende om aldaar 

recht op verblijf te bekomen en dat dit u geweigerd werd. U stelt dat u enkel in België familiale banden 

heeft. U blijft op dit punt in gebreke enig begin van bewijs voor te leggen of enige nadere, concrete 

toelichting te verstrekken.  

 

Het contact met vrienden en kennissen in België kan u onderhouden via de moderne 

communicatiemiddelen en indien zij dat wensen, zouden zij u in uw thuisland dan wel elders kunnen 

komen bezoeken. Daarnaast kunnen zij u ook vanuit België ondersteunen bij uw herintegratie in uw 

thuisland dan wel in een derde land.  

 

Het gegeven dat u in het verleden in België gewerkt heeft, doet niets af aan het feit dat u een actueel en 

ernstig gevaar vormt voor de openbare orde. De beperkte tewerkstellingen zijn niet van die aard om 

thans te spreken van een economische binding met het gastland. Het bezit van een strafblad zal uw 

inschakeling in de arbeidsmarkt niet ten goede komen. De vaardigheid die u tijdens uw werk in België 

opgepikt heeft, zullen u wellicht ook in uw thuisland van pas komen en uw kansen op de arbeidsmarkt 

enkel positief beïnvloeden.  

 

Hoe dan ook, de bescherming van de orde en het voorkomen van de strafbare feiten rechtvaardigen de 

inmenging in het uitoefenen van uw recht op de eerbiediging van uw privéleven. 

 

U hebt geen elementen aangebracht met betrekking tot uw gezondheidstoestand of m.b.t. de 

gezondheidstoestand van één van uw familieleden die onderhavige beslissing zouden kunnen 

beïnvloeden.  

 

***** 

De ernstige bedreiging voor de openbare orden die uit uw gedrag voortvloeit is zodanig dat uw 

persoonlijke belangen geen voorrang mogen hebben op het vrijwaren van de openbare orde.  

 

***** 

Met inachtneming van alle door u aangevoerde omstandigheden wordt op grond van bovenstaande 

geconcludeerd dat er ernstige redenen van openbare orde zijn waardoor het beëindigen van uw 

verblijfsrecht een noodzakelijke maatregel vormt voor de bescherming van de orde en ter preventie van 

strafbare feiten daar uw gedrag een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging vormt voor een 

fundamenteel belang van de samenleving. 

(…)”  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

De verzoeker brengt in zijn verzoekschrift twee “middelen” naar voor. Het “tweede middel: schorsing van 

de tenuitvoerlegging” betreft evenwel een omschrijving van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel. Dit 

betoog kan dan ook niet bij de beoordeling ten gronde worden betrokken.  

 

Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat de verzoeker, inzake het beroep tot nietigverklaring, een enig 

middel naar voor brengt. In dit middel voert hij de schending aan van de materiële motiveringsplicht en 

van het zorgvuldigheidsbeginsel, in samenhang met de schending van artikel 44bis, §2, van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
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verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) en van artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

New York op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

Het enig middel is opgesplitst in twee onderdelen en wordt als volgt onderbouwd: 

 

“Eerste onderdeel: schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel 

juncto artikel 44bis §2 VW  

 

De administratieve overheid dient in het kader van haar materiële motiveringsplicht bij de beoordeling uit 

te gaan van de juiste feitelijke gegevens, zij dient deze correct te beoordelen en mag op grond daarvan 

niet onredelijk tot haar besluit komen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624).  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt daarnaast in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze 

moet voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete 

feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid 

ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk worden onderzocht 

en dat zij zich over alle relevante elementen op afdoende wijze informeert, zodat zij met kennis van 

zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475).  

 

Artikel 44bis §2 Vreemdelingenwet stipuleert:  

 

“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. ”  

 

Het gedrag van de betrokkene wiens verblijf beëindigd wordt, moet een werkelijke, actuele en 

voldoende ernstige bedreiging zijn voor een fundamenteel belang van de samenleving. Naast voldoende 

ernstig en werkelijk, dient deze bedreiging dus ook actueel te zijn. De vaststelling van een actuele 

bedreiging vereist in regel dat de betrokken vreemdeling een neiging vertoont om een crimineel gedrag 

in de toekomst voort te zetten, vol te houden of te herhalen (HvJ 22 mei 2012, C-348/09, P.I., pt. 30; 

Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2016-2017, DOC 54 2215/001, p. 24).  

 

Het komt aan de verwerende partij toe om in elk afzonderlijk geval te (be)oordelen of het gedrag van de 

betrokken vreemdeling een gevaar voor nieuwe ernstige verstoringen van de openbare orde of nationale 

veiligheid oplevert. De beslissing dient derhalve gebaseerd te zijn op een inschatting van het toekomstig 

gedrag van de betrokken vreemdeling en dit aan de hand van de objectieve elementen zoals deze 

voorliggen op het ogenblik dat de beslissing wordt genomen en die blijken uit het administratief dossier.  

 

De bestreden beslissing stelt onder meer:  

 

“De feiten zijn buitengewoon ernstig en getuigen van een onrustwekkende immorele ingesteldheid. U 

wilde enkel uw eigen seksuele behoeften bevredigen. Of de slachtoffers toestemden met de seksuele 

handelingen was voor totaal irrelevant. Dit is absoluut verwerpelijk en getuigt van een diepgaand gebrek 

aan seksueel normbesef zelfbeheersing en respect voor de medemens. De slachtoffers waren nog zeer 

jong, op het moment van de feiten. De slachtoffers zijn mogelijk getraumatiseerd voor het leven en 

zullen mogelijk grote problemen ondervinden bij hun verdere relationele en seksuele ontwikkeling.  

 

U maakte schaamteloos misbruik van de kwetsbare situatie van de meisjes, in het bijzonder als gevolg 

van de minderjarige leeftijd en het vaststaand feit dat de slachtoffers totaal weerloos waren tijdens het 

plegen van de feiten. De aard en de bijzondere ernst van de feiten getuigen van een perverse 

persoonlijkheid. Dergelijke handelingen getuigen van een grote maatschappelijke gevaarlijkheid.  

 

Uw gedrag vormt een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving. De bijzondere ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder zij zijn 

gepleegd, uw laakbare karakter, uw immorele ingesteldheid, uw totaal gebrek aan normbesef en aan 

respect voor de fysische en psychische integriteit van andere, zijn een geheel van elementen die 

aantonen dat u, door uw persoonlijk gedrag, een ernstig gevaar vertegenwoordigt voor de openbare 

orde.  
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Dat uit het SURB vonnis d.d. 09.03.2018 eveneens blijkt dat uw detentiegedrag gunstig is en u werd 

opgenomen binnen de zorgwerking waardoor er toch wat extra omkadering is binnen de 

gevangenismuren, verandert niks aan het gegeven dat er nog steeds een risico bestaat op recidive.  

 

Gezien de gestelde handelingen, uw verleden, uw persoonlijkheid en het herhaaldelijk karakter van de 

uiterst laffe ingesteldheid en een zeer gebrekkig normen- en waardepatroon, kan het risico op recidive 

waarbij opnieuw ernstig norm overschrijdend gedrag zou worden gesteld als reëel worden ingeschat. Er 

is sprake van een reële verhoogde maatschappelijke gevaarlijkheid waartegen onze samenleving 

maximaal moet beschermd worden.  

 

U stelt in uw hoorrecht dat uw reclassering in België verloopt. Doch bij uw verzoek tot toekenning van 

elektronisch toezicht ging het Openbaar Ministerie bij de Strafuitvoeringsrechtbank d.d. 25.01.2018 

akkoord met het voorstel tot afwijzing van de directeur en was ook hun advies negatief. Uw 

vooruitzichten op sociale reclassering waren niet aanwezig. Het PSD-onderzoek diende nog opgestart 

te worden waardoor er nog geen concreet zicht was op criminogenese, het risico van het plegen van 

nieuwe ernstige strafbare feiten, het risico dat u de slachtoffers zou lastig vallen en uw houding ten 

aanzien van de feiten en de slachtoffers. Er diende nog bekeken worden welk reclasseringsplan het 

meest recidivebeperkend kon zijn. U bracht geen elementen aan waaruit de perspectieven op 

reclassering blijken noch dat u zou beschikken over een sociaal reclasseringsplan.  

 

Uw gedrag vormt een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de 

samenleving. Uit uw persoonlijk handelen komt een volgehouden, voor de maatschappij gevaarlijke 

criminele ingesteldheid naar voren waardoor het helemaal niet uit te sluiten valt dat u dergelijk gedrag in 

de toekomst zal herhalen. Uit het geheel van de bovenstaande vaststellingen blijkt dan ook dat u een 

ernstig, reëel en actueel gevaar vormt voor de samenleving en dat er ernstige redenen van openbare 

orde zijn waardoor een beëindiging van uw verblijf in België rechtvaardigen en zelfs vereisen [sic].  

 

Gelet op voorgaande vaststellingen blijkt dat de verwerende partij de actuele bedreiging heeft afgeleid 

uit het persoonlijk gedrag van de verzoeker. Behoudens het verwijzen naar de veroordelingen en de 

omkaderende omstandigheden ervan, meer bepaald de strafmaat, de impact van de misdrijven, het 

gedrag van de verzoeker vertoond ten tijde van de misdrijven en de status en toestand van de 

slachtoffers, worden in casu geen andere omkaderende omstandigheden in ogenschouw genomen om 

het actueel karakter van de bedreiging voor de openbare orde te beoordelen.  

 

Hieruit blijkt niet dat de actuele bedreiging gebaseerd is op een beoordeling of het gedrag van de 

verzoeker een gevaar voor nieuwe ernstige verstoringen van de openbare orde of nationale veiligheid 

oplevert, noch dat de actuele bedreiging gebaseerd is op een inschatting van het toekomstig gedrag van 

de verzoeker en dit aan de hand van de objectieve elementen.  

 

Hoewel het mogelijk is dat het enkele feit van het voorafgaand gedrag voldoet aan de voorwaarden voor 

een bedreiging van de openbare orde en de ernst van een misdrijf in sommige gevallen genoeg kan zijn 

om een beperkende verblijfsmaatregel te rechtvaardigen, blijkt uit de bestreden beslissing geenszins dat 

in casu door de verwerende partij werd geoordeeld dat de bedreiging van de openbare orde nog actueel 

en werkelijk is louter omwille van de ernst van het misdrijf en het voorafgaand gedrag van de verzoeker.  

 

De verwerende partij is in casu niet nagegaan of het gedrag van de verzoeker een gevaar voor nieuwe 

ernstige verstoringen van de openbare orde of nationale veiligheid oplevert, noch of de ernst van het 

misdrijf en/of het voorafgaand gedrag volstaan om te oordelen dat aan de voorwaarde voor een actuele 

bedreiging van de openbare orde is voldaan (zie ook RvV 8 juni 2018, nr. 205 100).  

 

Bovendien komt het niet aan de verzoeker toe om te bewijzen dat hij géén werkelijke, actuele en 

ernstige bedreiging zou vormen. Uit de vaststelling van de verwerende partij dat de verzoeker 

beweerdelijk geen elementen aanbracht waaruit de perspectieven op reclassering blijken noch dat hij 

zou beschikken over een sociaal reclasseringsplan, kon zij bijgevolg niet zomaar afleiden dat hij een 

ernstig, reëel en actueel gevaar vormt voor de samenleving.  

 

De zorgvuldigheidsverplichting leidt er tevens toe dat de verwerende partij de plicht heeft (en had) om 

de feiten waarop zij zich stoelt, op een zorgvuldige wijze te vergaren, waarbij deze feiten volledig 

moeten zijn en ook nog juist moeten worden beoordeeld.  
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De verwerende partij schat het risico op recidive als reëel in, terwijl zij zich voor de beoordeling hiervan 

steunt op het argument dat er geen vooruitzichten zijn op sociale reclassering nu het PSD-onderzoek 

nog diende opgestart te worden waardoor er nog geen concreet zicht was op criminogenese en op het 

risico van het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten.  

 

Bijgevolg heeft de verwerende partij nagelaten de feiten waarop zij zich stoelt om het risico op recidive 

in te schatten én het actueel karakter van de bedreiging voor de openbare orde te beoordelen, op een 

zorgvuldige wijze te vergaren, nu zij zich ertoe beperkt louter te verwijzen naar het negatief advies van 

het openbaar ministerie daterende van 25 januari 2018 met verwijzing naar het feit dat het PSD-

onderzoek nog diende opgestart te worden waardoor er nog geen concreet zicht was op criminogenese 

en op het risico van het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten.  

 

Indien de administratieve overheid, bij de beoordeling van het recidiverisico, informatie had vergaard bij 

de psychosociale dienst en/of directie van de gevangenis, zou gebleken zijn dat de verslaggeving van 

de psychosociale dienst inmiddels wél voorhanden is en werd geactualiseerd, en dat er wel degelijk 

vooruitzichten op sociale reclassering aanwezig zijn (stukken 4-5).  

 

Gezien de verwerende partij geen zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd naar de actuele bedreiging voor 

de openbare orde, nu uit de bestreden beslissing niet blijkt dat de verzoeker door zijn persoonlijk gedrag 

nog een actuele en werkelijke bedreiging zou vormen voor de maatschappij en de verwerende partij zich 

niet over alle relevante elementen op afdoende wijze heeft geïnformeerd zodat zij met kennis van zaken 

kon beslissen, ligt een schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel 

voor.  

 

Bijgevolg kon de verwerende partij op grond van de door haar aangehaalde motieven niet redelijk tot 

haar besluit komen dat de verzoeker een ernstig, reëel en actueel gevaar vormt voor de samenleving en 

dat er ernstige redenen van openbare orde zijn die een beëindiging van zijn verblijf in België zouden 

rechtvaardigen of vereisen. Zodoende is de verwerende partij haar verplichtingen met betrekking tot de 

materiële motivering, het zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 44bis §2 Vw. niet nagekomen.  

 

Het middel is ernstig en gegrond.  

 

Tweede onderdeel: schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel 

iuncto artikel 8 EVRM  

 

Artikel 8 van het Europees Verdrag voor 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, omvat het recht 

op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt als volgt:  

 

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

briefwisseling.  

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

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

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

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

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

 

Hierbij dient te worden nagegaan of bij het uitvaardigen van de bestreden beslissing een juist evenwicht 

werd geëerbiedigd tussen de belangen van verzoeker in het kader van de eerbied voor zijn privé- en 

gezinsleven enerzijds en de belangen van de Belgische Staat in het kader van de bescherming van de 

openbare orde anderzijds (‘fair balance’-toets) (RvS 15 februari 2007, nr. 167.847).  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat waar overwegingen van openbare orde of nationale 

veiligheid een rol spelen, het EHRM een aantal meer specifieke criteria heeft geformuleerd die nationale 

overheden moeten leiden in het maken van een redelijke belangenafweging, met name de zogenaamde 

Boultif criteria (EHRM 2 augustus 2001, Boultif/ Zwitserland, § 48). Zo dient onder meer rekening te 

worden gehouden met de duur van het verblijf van betrokkene in België, met het bestaan van banden 

met zijn land van verblijf of met het ontbreken van banden met zijn land van oorsprong, het tijdsverloop 

sinds het misdrijf en het gedrag van de betrokkene tijdens die periode.  
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Uit de uitspraak van het EHRM inzake Üner (EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), §§55, 57 

en 58) volgt dat naast de Boultif-criteria ook in de belangenafweging moet worden betrokken: de 

hechtheid van de sociale, culturele en familiebanden van de vreemdeling met het gastland en met zijn 

land van herkomst.  

 

In het arrest Emre (EHRM 22 mei 2008, Emre/Zwitserland, § 71;EHRM11 juni 2013, nr. 52166/09, 

Hasanbasic/Zwitserland, § 54) vulde het Hof de gangbare criteria nog expliciet aan met twee 

aandachtspunten waaronder ook de specifieke omstandigheden van de zaak.  

 

De ‘Boultif-criteria’ zijn des te meer van toepassing in gevallen waarin de verzoekende partij geboren is 

of op jongere leeftijd is toegekomen in het gastland (Mokrani c. Frankrijk, nr 52206/99, § 31, 15ju 1 i 

2003). De onderliggende reden dat de duur van het verblijf van een persoon in het gastland een van de 

elementen is waarmee rekening moet worden gehouden, berust op de veronderstelling dat hoe langer 

een persoon in een bepaald land verblijft, des te sterker zijn banden met dat land zijn en des te zwakker 

zijn banden met zijn land van herkomst zijn.  

 

Het Hof erkent in dezelfde zin dat, wanneer de duur van het verblijf van de vreemdeling en de hechtheid 

van zijn sociale, culturele en familiale banden met het gastland worden onderzocht, de situatie uiteraard 

niet dezelfde is wanneer de betrokken persoon in het land in zijn kindertijd of zijn jeugd toegekomen is, 

of zelfs geboren is, in het gastland, dan wel wanneer de betrokken persoon pas op volwassen leeftijd is 

toegekomen in het gastland (EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), §§ 73-74).  

 

Middels haar bestreden beslissing wordt door de verwerende partij niet betwist dat de verzoeker een 

band heeft opgebouwd met België. Het verblijf van de verzoeker sedert minstens 1996, zijn belangrijke 

familiale banden en het gegeven dat hij in België een schooien beroepstraject heeft afgelegd, werden 

door de verwerende partij evenmin betwist.  

 

Zij beschouwt dit echter als zodanig niet als een bijzondere omstandigheid en stelt:  

 

“Uit niks blijkt echter dat de banden die n niet België opgebouwd hebt van een dergelijk uitzonderlijke 

aard -.ouden zijn dat deze vermogen op te wegen tegen het ernstig en actueel gevaar dat u door uw 

persoonlijk gedrag kan worden geacht te vormen voor de openbare orde. U legt immers geen enkel 

document voor dat het tegendeel bewijst. ”  

 

De verzoeker is van oordeel dat de door de verwerende partij gemaakte belangenafweging kennelijk 

niet correct is gebeurd.  

 

De verzoeker verblijft quasi vanaf zijn geboorte en dus reeds vanop zeer jonge leeftijd in België en heeft 

nergens anders een duurzaam verblijf gekend. De verzoeker heeft nooit banden met zijn herkomstland 

gehad. De verzoeker heeft uitsluitend sociale, culturele en familiebanden met zijn land van verblijf, 

zijnde België, hetgeen door de verwerende partij ook zelf werd vastgesteld:  

 

“Uw stiefvader (S. Y. F. J.-M., geboren op 03.12.1966 te Sint-Niklaas, Belg), uw halfbroers (S. V. E. M. 

F., geboren op (…) 1996 te Antwerpen, Belg en S. C. D. D., geboren op (…) 1998 te Antwerpen, Belg), 

uw grootmoeder (P. S., geboren op (…) 1951 te A., Belgische) en uw nonkel of opa (M. M. B. (geboren 

op (…) te Kinshasa, Congolese nationaliteit, C-kaart geldig 12.11.2020) verblijven in België. Uw moeder 

(A. J., geboren op (…) 1971 te Kisangani, Congolese nationaliteit, C-kaart geldig tot 27.07.2021) werd 

op 19.01.2017 afgevoerd van ambtswege en u verklaarde in uw hoorrecht d.d. 27.02.2019 dat zij in 

Frankrijk woont maar u het adres niet kent.”  

 

Het is voor de verzoeker dan ook uitzonderlijk moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, om een leven te 

kunnen uitbouwen buiten België.  

 

Dit terwijl er sprake is van een bijzondere emotionele afhankelijkheid tussen de verzoeker en zijn 

halfbroers. Dit familieleven werd opgebouwd gedurende een legaal verblijf van minstens 23 jaar sinds 

de aankomst van de verzoeker in België. De verzoeker heeft nooit een andere sociale context gekend 

dan zijn familie in België. Hij heeft geen eigen partner of kinderen en is bijgevolg volledig afhankelijk van 

de emotionele steun van zijn halfbroers.  

Zijn Belgische familie is het voornaamste én enige opvangnet dat hij heeft om zijn reclasseringsperiode 

succesvol te doorlopen. De overgang van een detentieperiode naar productief lidmaatschap van de 
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maatschappij is sowieso niet eenvoudig; een verhuis naar een land dat hij niet kent, afgesneden van de 

steun van zijn familie, zou de re-integratie van verzoeker ernstig in het gedrang brengen.  

 

Er blijkt niet dat de verwerende partij deze elementen bij het nemen van de bestreden beslissing heeft 

beoordeeld. Met dit familieleven werd geen rekening gehouden door de verwerende partij. Minstens 

werd een kennelijk incorrecte belangenafweging gemaakt, rekening houdend met de bijzondere 

afhankelijkheid tussen verzoeker en zijn halfbroers, en de zeer lange duur van legaal verblijf in België.  

 

De bestreden beslissing is evenmin gesteund op juiste motieven waar zij stelt dat er is gebleken dat de 

verzoeker zelfstandig kan functioneren aangezien hij in het verleden alleen woonde, terwijl de bestreden 

beslissing zelf vaststelt dat de verzoeker, vóór hij in de gevangenis terechtkwam, bij zijn moeder 

woonde in Aalst.  

 

Verder wordt de bestreden beslissing gemotiveerd als volgt:  

 

“Gezien uw strafrechtelijk verleden worden uw familiale belangen ondergeschikt geacht aan de 

vrijwaring van de openbare orde. Dat de uitoefening van uw familieleven met uw familieleden in België 

en elders in Europa moeilijker zal verlopen, is het loutere gevolg van uw eigen buitensporig misdadig 

gedrag. De contacten met familie en vrienden in België, dan wel elders in Europa, kunnen ook op 

andere manieren worden onderhouden, bijvoorbeeld door middel van korte bezoeken of door moderne 

communicatiemiddelen. Er is geen onoverkomelijke hinderpaal om regelmatig contact te onderhouden, 

daar uw familie het land op volkomen regelmatige wijze kan in- en uitreizen. Daarenboven kunnen zij u 

ook vanuit België ondersteunen bij het opbouwen van een privéleven in uw herkomstland of elders.” 

 

“Welnu, uit de belangenafweging blijkt dat de actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreigingdie u 

door uw persoonlijk gedrag vormt voor de openbare orde en openbare veiligheid zwaarder weegt dan de 

persoonlijke en gezinsbelangen die u eventueel zou kunnen doen gelden. ’’  

 

“Uit niks blijkt echter dat de banden die u met België opgebouwd hebt van een dergelijk uitzonderlijke 

aard zouden zijn dat deze vermogen op te wegen tegen het ernstig en actueel gevaar dat u door uw 

persoonlijk gedrag kan worden geacht te vormen voor de openbare orde. ”  

 

“Aangezien u in Nederland bent geboren en u op 3-jarige leeftijd op het grondgebied aankwam, zal het 

terugkeren naar Congo of naar een derde land, om daar een leven op te bouwen, ongetwijfeld 

aanpassingen van u vergen.  

(…)  

Er werden geen elementen voorgelegd waaruit blijkt dat er onoverkomelijke of bijzondere obstakels voor 

u bestaan om uzelf in Congo of in een derde land te vestigen. ”  

 

“Onderhavige beslissing betekent geenszins dat u naar Congo hoeft te gaan, u kan er ook voor opteren 

om naar een derde land te gaan. ” 

 

Aldus beperkt de verwerende partij zich tot de loutere stelling dat de verzoeker zijn privé-en gezinsleven 

“elders”, “in zijn herkomstland” of “in een derde land” kan voortzetten, zonder dat evenwel uit de 

bestreden beslissing of minstens uit het administratief dossier blijkt dat de verzoeker bijzondere banden 

heeft met een derde land (zijnde een ander land dan België of Congo) waar de verzoeker zich zou 

kunnen vestigen.  

 

Bovendien heeft de verzoeker geen enkele band met zijn land van herkomst, waarvan hij enkel de 

nationaliteit draagt. De verwerende partij toont ook niet aan dat de verzoeker daadwerkelijk een 

vestigingsalternatief heeft in een ander land dan zijn land van oorsprong.  

 

De verwerende partij kan de schending van de zorgvuldigheidplicht in het raam van de bepalingen van 

artikel 8 van het EVRM niet weerleggen door louter te stellen dat verzoeker niet verplicht is om terug te 

keren naar Congo. Ook in het Boultif-arrest oordeelde het EHRM dat een vage verwijzing naar een 

vestigingsalternatief een inbreuk op het door artikel 8 van het EVRM beschermde gezinsleven niet kan 

rechtvaardigen indien geen concreet uitzicht op legale vestiging aldaar bestaat.  

De verwerende partij kan er zich evenmin zonder meer van afmaken door te opperen dat het de 

verzoeker vrijstaat zich “elders” te vestigen, namelijk in een ander land dan zijn land van herkomst (zie 

ook RvV 22 februari 2018, nr. 200 119).  
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Het is voor de verzoeker onmogelijk om zijn bestaande privéleven en familiale belangen in het land van 

herkomst of elders verder te zetten. Bijgevolg heeft de verwerende partij in het licht van artikel 8 EVRM 

geen redelijke afweging gemaakt tussen de belangen van de verzoeker en de belangen van de 

samenleving. De verwerende partij houdt onvoldoende rekening met de concrete situatie van verzoeker 

en alle voorhanden zijnde elementen, en schendt zodoende haar verplichtingen aangaande de 

motivering en het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Het middel is ernstig en gegrond.”  

 

3.1. In het eerste middelenonderdeel voert de verzoeker de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel juncto artikel 44bis, §2, van de vreemdelingenwet.  

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven. Dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) niet op als rechter 

in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de 

overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het 

dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de 

Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet 

onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Bij de beoordeling van de aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel dient de Raad de op de onderhavige betwisting toepasselijke rechtsregels voor 

ogen te houden. De thans bestreden beslissing maakt toepassing van artikel 44bis, §2, van de 

vreemdelingenwet.  

 

In het voorliggende geval wordt het duurzaam verblijfsrecht beëindigd van een vreemdeling-

derdelander, in zijn hoedanigheid van familielid van een Belg. Zodoende zijn de artikelen 44bis, §2, en 

45 van de vreemdelingenwet van toepassing.  

 

Artikel 44bis van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§ 1. (…) 

§ 2. 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.  

§ 3. (…).”  

 

Artikel 45 van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  

 

“§ 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 
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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.  

§ 3 (…) 

§ 4. (…)” 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 45, §2, van de vreemdelingenwet geeft de verzoeker terecht aan dat zijn 

verblijfsrecht enkel kan worden beëindigd indien zijn gedrag een werkelijke, actuele en voldoende 

ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving. Het enkele feit dat de 

verzoeker eerder strafrechtelijk werd veroordeeld, volstaat inderdaad op zich niet en de vereiste dat het 

om een actueel gevaar voor de openbare orde moet gaan, houdt in principe in dat de verzoeker een 

neiging vertoont om zijn criminele gedragingen in de toekomst voort te zetten. 

 

Uit het verdere betoog ter ondersteuning van het eerste middelenonderdeel blijkt echter dat de 

verzoeker slechts zeer partieel citeert uit de uitgebreide motivering van de bestreden beslissing en dat 

hij volledige abstractie maakt van een aantal zeer cruciale vaststellingen die de verweerder heeft 

gemaakt. Zo gaat de verzoeker onder meer volledig voorbij aan de aard en de bijzondere ernst van de 

strafbare feiten die hij heeft gepleegd (verkrachting en aanranding van de eerbaarheid met verzwarende 

omstandigheden op meerdere minderjarige meisjes waarvan de jongste 13 jaar oud was), aan het 

herhaaldelijk karakter ervan, aan het gegeven dat hij niet alleen als jongvolwassene (op de leeftijd van 

18 resp. 22 jaar) feiten van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid pleegde waarvoor hij werd 

veroordeeld, maar dat hem ook als minderjarige (14 jaar) reeds diverse jeugdbeschermingsmaatregelen 

werden opgelegd uit hoofde van aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging van een 

minderjarige en aan het gegeven dat hij bij zijn laatste strafrechtelijke veroordelingen niet enkel tot een 

zware gevangenisstraf van 6 jaar werd veroordeeld maar dat de correctionele rechtbank het tevens 

nodig heeft geacht om hem daarnaast nog gedurende 10 jaar (!) ter beschikking te stellen van de 

strafuitvoeringsrechtbank. Dit laatste element alleen al vormt een duidelijke indicatie van het ernstige 

recidivegevaar dat door de bevoegde strafrechtbank werd vastgesteld.  

 

Verzoekers kritiek dat de verweerder enkel verwijst naar de veroordelingen en de omkaderende 

omstandigheden ervan (nl. de strafmaat, de impact van de misdrijven, het gedrag van de verzoeker 

vertoond ten tijde van de misdrijven en de status en toestand van de slachtoffers) en dat de verweerder 

geen andere omkaderende omstandigheden in ogenschouw zou hebben genomen om het actueel 

karakter van de openbare orde te beoordelen, is dan ook geheel in tegenspraak met de uitgebreide en 

duidelijke redengeving die in de bestreden beslissing is opgenomen. Uit de motieven van de bestreden 

beslissing komt wel degelijk naar voor dat de verweerder aan de hand van een aantal objectieve 

elementen een inschatting heeft gemaakt van het toekomstige gedrag van de verzoeker. In de 

bestreden beslissing kan immers – onder meer – het volgende worden gelezen: 

 

“(…) 

Sinds uw veertiende doorliep u een indrukwekkend traject met diverse jeugdbeschermingsmaatregelen 

uit hoofde van aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging, op een minderjarige beneden 

de volle leeftijd van 16 jaar en diefstal. U trok geen lessen uit de diverse 

jeugdbeschermingsmaatregelen. Deze maatregelen hadden blijkbaar niet het minst gedrag corrigerend 

effect. Op het ogenblik van het feit dat aan de basis van uw veroordeling d.d. 02.12.2014 lag, was u net 

18 jaar en op het ogenblik van de feiten die aan de basis van uw veroordeling d.d. 09.11.2015 lagen, 

was u 21 jaar. De ernst van de feiten die u pleegde op 28.02.2015 en op 14.03.2015 werd bevestigd 

door de zware strafmaat van 6 jaar en de 10 jaar ter beschikkingstelling van de 

strafuitvoeringsrechtbank na afloop van de straf die aan u werd opgelegd.  

Op 02.12.2014 werd u veroordeeld voor de verkrachting van een dertienjarig meisje. Op 25.12.2011 

was uw slachtoffer samen met twee andere meisjes weggelopen uit de instelling ‘Luein’ in Lochristi. 

Nadat de meisjes de eerste nacht hadden rondgezworven in de straten van Gent, vonden zij in 

Antwerpen onderdak bij een vriend van de twee meisjes. Tijdens hun verblijf kwam u met vrienden op 

bezoek bij die vriend. In de badkamer had u twee keer seksuele betrekkingen met uw dertienjarig 

slachtoffer, zulks met penetratie.  
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Op 01.03.2015 meldde een veertienjarig meisje (S.) dat zij daags voordien verkracht werd. Tijdens een 

audiovisueel verhoor d.d. 02.03.2015 vertelde S. dat ze op 28.02.2015 omstreeks 20u met een kennis 

(J.) naar een feestje ging. Via google-maps kon S. het adres aanwijzen en dit adres bleek uw 

verblijfplaats te zijn. Tijdens het feestje dronk S. twee glazen wodka, rookte zij cannabis en ging met J. 

naar de slaapkamer. J. wilde haar kussen en betasten en ze had hem tevergeefs proberen afweren. U 

kwam binnen en J. stopte met het lastigvallen van S.. Jullie gebruikten nog wat cannabis. U probeerde 

haar ook te kussen en u en J. werden handtastelijk. Aangezien zij zich niet kon verweren, had S. J. 

uiteindelijk oraal bevredigd, terwijl u haar met de penis vaginaal en zonder condoom had gepenetreerd. 

S. stelde dat zij herhaaldelijk tevergeefs had gezegd dat jullie moesten stoppen. J. had haar pijn gedaan 

in haar keel en u had haar ontmaagd. S. vertoonde krabben op de rug, grijpletsels op de armen, 

verwondingen aan de dijen en rode kneuzingen aan het commissura en vestibulum. Het lijdt geen 

enkele twijfel dat u profiteerde van de dronken en benevelde toestand van het veertienjarig meisje om 

haar verregaande seksuele betrekkingen op te dringen. U kon uw seksuele driften niet onder controle 

houden en maakte misbruik van een zeer jong meisje dat zich in een uiterst precaire situatie bevond.  

 

Op 01.03.2015 werd u voor deze feiten aangehouden en werd u ingevolge uw vonnis d.d. 26.11.2013, 

waarvoor u geseind stond, overgebracht naar de gevangenis. Op 09.03.2015 mocht u de gevangenis 

verlaten in afwachting van uw enkelband.  

 

Amper 2 weken nadat u S. verkrachtte lokte u een ander meisje, T., mee naar uw appartement.  

 

T. verklaarde dat zij de avond van de feiten niets gedronken had. Zij was op uw aandringen, en samen 

met uw vriend J., naar uw appartement gewandeld. Bij het appartement nodigde u T. binnen uit en 

stuurde u J. weg. U deed de deur van het appartement aan de binnenkant op slot. U duwde T. op een 

matras op de grond. Zij probeerde zich tevergeefs weg te trekken. U kuste haar en trok haar broek naar 

beneden. U ging bovenop haar benen zitten en opende die met geweld. T. probeerde zich recht te 

duwen, maar u drong met uw inmiddels ontblote penis een paar keer haar lichaam binnen, tot er hard op 

de voordeur gebonkt werd. U hield op, maande T. aan zich aan te kleden in de badkamer en deed 

vervolgens de voordeur open. Toen T. aangekleed terug in de living kwam, zag zij J. dronken op de 

vloer liggen. De voordeur stond nog open, waarop zij het appartement kon ontvluchten.  

 

Uit het vonnis d.d. 09.11.2015 blijkt: "De eerste beklaagde [hiermee wordt naar u verwezen] lokte binnen 

een tijdspanne van twee weken twee meisjes naar zijn appartement om hen daar te verkrachten. S. C. 

was amper 14 en hij drong zich aan haar op door haar eerst te drogeren mét drank en drugs. T. W. lokte 

hij mee naar zijn appartement tijdens een feestje in het Aalsterse. Het is bijzonder schrijnend te moeten 

vaststellen dat de verkrachting van T. W. plaatsvond amper twee weken na de verkrachting van S. C: 

tussen beide feiten in werd eerste beklaagde ondervraagd over de eerste feiten en in hechtenis 

genomen, maar enkele dagen later weer vrijgelaten in afwachting van een enkelband in uitvoering van 

een eerdere veroordeling voor gelijkaardige feiten... De eerste beklaagde is nog zeer jong (net geen 22 

jaar) maar moet zich reeds voor de derde keer verantwoorden wegens zedenmisdrijven: op 4 maart 

2008 werd hij door de jeugdrechtbank berispt voor het aan randen van de eerbaarheid van een 

minzestienjarige en op 2 december 2014 werd hij door de correctionele rechtbank van Antwerpen 

veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van twee jaren, waarvan de helft met uitstel voor vijf jaren, 

wegens verkrachting van een minveertienjarige. Tussendoor werd hij nog door de jeugdrechter 

geplaatst en onder toezicht gesteld wegens diefstal. 

 

(…) 

 

De aard en de bijzondere ernst van de feiten getuigen van een perverse persoonlijkheid. Dergelijke 

handelingen getuigen van een grote maatschappelijke gevaarlijkheid. Omwille van de aard van de feiten 

en uw persoonlijkheid vond de Rechtbank van Dendermonde het noodzakelijk om u bijkomend ter 

beschikking te stellen van de strafuitvoeringsrechtbank gedurende een termijn van 10 jaar als 

beveiligende bijkomende straf.  

 

Het hoeft weinig betoog dat feiten als de onderhavige in de samenleving enorme gevoelens van 

afschuw en verontwaardiging oproepen. (…) De bijzondere ernst van de feiten, de omstandigheden 

waaronder zij zijn gepleegd, uw laakbare karakter, uw immorele ingesteldheid, uw totaal gebrek aan 

normbesef en aan respect voor de fysische en psychische integriteit van anderen, zijn een geheel van 

elementen die aantonen dat u, door uw persoonlijk gedrag, een ernstig gevaar vertegenwoordigt voor de 

openbare orde.  
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Uit het vonnis d.d. 09.11.2015 blijkt dat Dokter St., psychiater-Gerechtsdeskundige u onderzocht en hij 

was van oordeel dat u geen gevaar vormt voor uzelf, maar wel voor de maatschappij, in die zin dat het 

risico dat u dergelijk sociaal onaangepaste gedragingen in de toekomst nog zal stellen verhoogd is. Het 

feit dat u in het verleden al verdacht werd van soortgelijke feiten, maakt, naast uw minimaliserende 

houding, de prognose ongunstig.  

 

In het vonnis tot afwijzing van de beperkte detentie d.d. 09.03.2018 is het voor Strafuitvoeringsrechtbank 

(hierna SURB) duidelijk dat nog een ganse weg dient afgelegd te worden. Zij schat de kans op het 

plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten als hoog in. Dit gelet op de gepleegde feiten en uw houding 

ten aanzien van de feiten. Uit het vonnis blijkt: “Ter zitting valt het op hoe dhr. A. enerzijds poogt de 

verantwoordelijkheid voor de feiten bij iemand anders te leggen of wanneer dit niet mogelijk is, de feiten 

ontkent, anderzijds stelt hij alles te zullen vertellen aan zijn grootvader B. alwaar hij penitentiair verlof wil 

doorbrengen. Wanneer betrokkene geconfronteerd wordt met het gegeven dat het niet om een 

éénmalige veroordeling gaat maar om meerdere veroordelingen voor gelijkaardige feiten, stelt hij 

onschuldig te zijn. Hij stelt dat vrouwen kunnen liegen. De toekomst ziet betrokkene rooskleurig. Hij wil 

een tweede kans en zal deze zo snel mogelijk grijpen. Hij stelt dat hij een goed hart heeft en dat God 

hem zal vergeven."  

 

Dat uit het SURB vonnis d.d. 09.03.2018 eveneens blijkt dat uw detentiegedrag gunstig is en u werd 

opgenomen binnen de zorgwerking waardoor er toch wat extra omkadering is binnen de 

gevangenismuren, verandert niks aan het gegeven dat er nog steeds een risico bestaat op recidive. Het 

is in principe niet meer dan normaal dat men zich binnen de gevangenismuren correct gedraagt daar 

men er strikt opgevolgd wordt, u heeft er bovendien de gelegenheid niet gelijkaardige feiten te plegen al 

de feiten waarvoor u veroordeeld werd. Gezien de gestelde handelingen, uw verleden, uw 

persoonlijkheid en het herhaaldelijk karakter van de uiterst laffe ingesteldheid en een zeer gebrekkig 

normen- en waardenpatroon, kan het risico op recidive waarbij opnieuw ernstig norm overschrijdend 

gedrag zou worden gesteld als reëel worden ingeschat. Er is sprake van een reële verhoogde 

maatschappelijke gevaarlijkheid waartegen onze samenleving maximaal moet beschermd worden.  

 

(…) 

 

Uw gedrag vormt een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de 

samenleving. Uit uw persoonlijk handelen komt een volgehouden, voor de maatschappij gevaarlijke 

criminele ingesteldheid naar voren waardoor het helemaal niet uit te sluiten valt dat u dergelijk gedrag in 

de toekomst zal herhalen. (De Raad onderlijnt) 

(…)”  

 

Aldus blijkt uit de bestreden beslissing genoegzaam, en zulks in tegenstelling tot hetgeen de verzoeker 

voorhoudt, dat de verweerder heeft onderzocht of het gedrag van de verzoeker een gevaar oplevert 

voor nieuwe ernstige verstoringen van de openbare orde en deze beoordeling is geenszins beperkt tot 

de loutere verwijzing naar de ernst van het eerder gepleegde misdrijf of het voorafgaand gedrag. Dat de 

verzoeker een perverse persoonlijkheid en een diepgaand gebrek aan seksueel normbesef, 

zelfbeheersing en respect voor de medemens vertoont, wordt overigens niet concreet betwist.  

 

De verzoeker gaat voorts in op de motieven in verband met de afwezigheid van vooruitzichten op een 

sociale reclassering en het gegeven dat het PSD-onderzoek nog diende opgestart te worden. De Raad 

merkt evenwel op dat de verzoeker dwaalt waar hij laat uitschijnen dat de verweerder uit deze 

elementen zou hebben afgeleid dat de verzoeker een ernstig, reëel en actueel gevaar vormt voor de 

samenleving. Uit de volgorde van de gehanteerde motieven blijkt immers dat de verweerder, ondanks 

de omkadering binnen de gevangenismuren en het gunstige detentiegedrag, op grond van de uitvoerig 

toegelichte feiten en de door de verzoeker gestelde handelingen, zijn verleden, zijn persoonlijkheid en 

het herhaaldelijk karakter van de uiterst laffe ingesteldheid en een zeer gebrekkig normen- en 

waardenpatroon, heeft geoordeeld dat “het risico op recidive waarbij opnieuw ernstig norm 

overschrijdend gedrag zou worden gesteld als reëel (kan) worden ingeschat (zodat) er sprake (is) van 

een reële verhoogde maatschappelijke gevaarlijkheid waartegen onze samenleving maximaal moet 

beschermd worden”. Daarna gaat de verweerder in op de elementen die de verzoeker naar voor heeft 

gebracht in het kader van zijn hoorrecht. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt namelijk dat 

de verzoeker op 14 februari 2019 kennis nam van een brief waarbij hem het volgende werd 

meegedeeld: 
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“Omdat uw verblijfssituatie wordt onderzocht, verzoekt Dienst Vreemdelingenzaken u om deze 

vragenlijst in te vullen. 

 

Overeenkomstig artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, heeft 

eenieder het recht om gehoord te worden vooraleer jegens hem of haar een nadelige individuele 

maatregel wordt genomen. 

 

De mogelijkheid bestaat dat uw recht op verblijf wordt ingetrokken en dat men u de toegang tot het 

Belgisch grondgebied en de Schengenruimte voor een bepaalde periode ontzegt. 

 

Deze beslissing wordt genomen op grond van redenen van openbare orde. 

 

Het intrekken van het verblijf en de duur van het inreisverbod hangt van uw persoonlijke situatie af. Het 

is dus in uw belang om op een correcte en complete wijze deze vragenlijst te beantwoorden. Indien uw 

recht op verblijf ingetrokken wordt, zal u automatisch in illegaal verblijf in België zijn en kan dus een 

verwijderingsmaatregel met inreisverbod jegens u genomen worden. 

 

U wordt verzocht waar nodig de gevraagde bewijzen aan te leveren. Bij elke vraag vindt u tussen 

haakjes een voorbeeld van een document dat u kan aanleveren. Indien u geen bewijzen voorlegt, kan 

Dienst Vreemdelingenzaken in de genomen beslissing uw verklaring niet in overweging nemen.  

 

U kan de vragenlijst zelf vervolledigen of met hulp van een derde (familielid/advocaat/sociaal-assistent). 

 

Alle informatie moet aan Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt worden binnen de 15 dagen geteld 

vanaf de betekening van deze brief. Indien u bent opsloten in de gevangenis kan u alle informatie 

overhandigen aan de griffie. 

 

Op basis van artikel 62, §1er van de wet van 15 december 1980, rekening houdend met de 

omstandigheden eigen aan het geval kan deze termijn worden ingekort of verlengd, indien dat nuttig of 

noodzakelijk blijkt te zijn voor het nemen van een beslissing.” 

 

Op vraag 16 van de bijgevoegde vragenlijst, dit is de vraag of er redenen zijn om niet terug te keren 

naar het land van herkomst, antwoordde de verzoeker onder meer dat zijn reclassering in België 

verloopt.  

 

Met betrekking tot dit argument heeft de verweerder vervolgens geoordeeld dat het Openbaar Ministerie 

met betrekking tot het verzoek tot toekenning van elektronisch toezicht op 24 januari 2018 akkoord ging 

met het voorstel tot afwijzing van de directeur en dat ook hun advies negatief was, dat de vooruitzichten 

op sociale reclassering niet aanwezig waren, dat het PSD-onderzoek nog opgestart diende te worden 

en dat er nog diende te worden bekeken welk reclasseringsplan het meest recidive-beperkend kon zijn. 

De verweerder heeft voorts vastgesteld dat de verzoeker geen elementen bijbracht waaruit de  

perspectieven op reclassering blijken en dat hij evenmin elementen bijbracht waaruit kan blijken dat hij 

zou beschikken over een sociaal reclasseringsplan.   

 

Aangezien de sociale reclassering door de verzoeker zelf naar voor werd gebracht in het kader van zijn 

hoorrecht en de verzoeker, gelet op hierboven geciteerde brief, ervan op de hoogte werd gesteld dat hij 

zelf de nodige bewijzen diende aan te leveren, volstaat de vaststelling dat de verzoeker wel stelt dat zijn 

sociale reclassering in België verloopt, doch dat hij geen sociaal reclasseringsplan voorlegt en hij 

evenmin elementen bijbrengt waaruit zijn perspectieven op reclassering kunnen blijken. Het kwam in het 

kader van het hoorrecht aan de verzoeker, die ervan op de hoogte werd gesteld dat zijn verblijfsrecht 

om reden van openbare orde kon worden ingetrokken, toe om de elementen over te maken die hij zelf 

nuttig achtte en waarvan hij meende dat zij de te nemen beslissing zouden kunnen beïnvloeden, en het 

kwam de verzoeker ook toe om deze elementen te onderbouwen met de nodige documenten. Uit het 

administratief dossier blijkt niet dat de verzoeker concrete elementen heeft overgemaakt aangaande zijn 

vooruitzichten op sociale reclassering. Aangezien de verzoeker zelf in gebreke is gebleven, kwam het 

niet aan de verweerder toe om hieromtrent zelf een onderzoek te voeren en om informatie in te winnen 

bij de psychosociale dienst.  

 

De verzoeker kan bovendien ook niet dienstig verwijzen naar het mailbericht van 18 september 2019 

waarin een aantal afspraken zijn opgesomd (in de periode van 4 oktober 2019 tot 25 oktober 2019) bij 

Fides-R. Deze mail en de afspraken dateren immers van ná het nemen van de thans bestreden 
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beslissing. Het staat dan ook vast dat de verweerder hiermee onmogelijk rekening mee kon houden 

wanneer werd besloten om het verblijfsrecht te beëindigen. Uit het betreffende mailbericht blijkt 

overigens dat de afspraken kaderen in de mogelijkheid tot een residentiële opname voor de seksueel 

deviante problematiek, zodat hieruit allerminst kan blijken dat op het ogenblik van de bestreden 

beslissing het recidivegevaar zou zijn verminderd of zou zijn geweken. Aangezien een residentiële 

opname nodig werd geacht, blijkt in tegendeel dat de verzoeker nog steeds een afwijkend seksueel 

normenkader vertoonde.  

 

Ook in de mate dat de verzoeker verwijst naar een stuk 4 waarin wordt vermeld dat de verzoeker is 

aangemeld in Beernem en dat het PSD-verslag actueel is, doet dit element geen afbreuk aan het 

gedegen onderzoek dat door de verweerder werd gevoerd naar de door de verzoeker gestelde 

handelingen, zijn verleden, zijn persoonlijkheid en het herhaaldelijk karakter van de uiterst laffe 

ingesteldheid en een zeer gebrekkig normen- en waardenpatroon, gegevens waaruit de verweerder in 

alle redelijkheid kon afleiden dat “het risico op recidive waarbij opnieuw ernstig norm overschrijdend 

gedrag zou worden gesteld als reëel (kan) worden ingeschat (zodat) er sprake (is) van een reële 

verhoogde maatschappelijke gevaarlijkheid waartegen onze samenleving maximaal moet beschermd 

worden”. Het gegeven dat de verzoeker het PSD-verslag zelf niet bijbrengt, terwijl dit verslag blijkens het 

stuk 4 wel actueel zou zijn, doet bovendien bijkomende vragen rijzen naar de inhoud van dit verslag. 

Aangezien in stuk 5 een “residentiële” behandeling voor de seksueel deviante problematiek wordt 

vooropgesteld, kan alleszins niet worden aangenomen dat uit het PSD-verslag zou blijken dat de 

verzoeker klaar is om terug in de samenleving te worden opgenomen. Alleszins dient te worden 

vastgesteld dat de verzoeker met de stukken 4 en 5 die hij bij het verzoekschrift heeft gevoegd, niet 

aantoont dat de verweerder verzuimd zou hebben om rekening te houden met enig relevant gegeven 

waarvan hij op het ogenblik van de bestreden beslissing kennis van zou kunnen hebben.  

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de uiteenzetting van de verzoeker niet toelaat te besluiten dat de 

bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de minister in het kader van artikel 44bis van de 

vreemdelingenwet beschikt. Er blijkt niet dat met bepaalde stukken of elementen ten onrechte geen 

rekening is gehouden of dat de bestreden beslissing niet op zorgvuldige wijze werd voorbereid.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van artikel 44bis 

van de vreemdelingenwet is derhalve niet aangetoond 

 

3.2. In het tweede en laatste middelenonderdeel voert de verzoeker de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel, in samenhang met artikel 8 van het EVRM. 

 

De verzoeker meent dat er geen correcte belangenafweging werd doorgevoerd in het licht van de door 

artikel 8 van het EVRM geboden bescherming.  

 

Voor een bespreking van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel kan worden 

verwezen naar hetgeen hieromtrent werd uiteengezet onder punt 3.1. In het tweede middelenonderdeel 

brengt de verzoeker deze beginselen van behoorlijk bestuur in verband met het bepaalde in artikel 8 van 

het EVRM. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende:  

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

2. 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.”  

 

Het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven is niet absoluut. Het EHRM heeft er bij diverse 

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

waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te 

verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, 

§ 27). Op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht hebben de verdragsstaten de taak 

om de openbare orde te waarborgen en om hierbij de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen 
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te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, 

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

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

 

Wanneer er sprake is van een situatie van weigering van voortgezet verblijf, zoals een beëindiging van 

een duurzaam verblijf, dan vormt zulke maatregel een inmenging in de uitoefening van het recht 

eerbiediging van het privé- en gezinsleven. Bijgevolg dient in dat geval het tweede lid van artikel 8 van 

het EVRM in overweging te worden genomen. Binnen de grenzen, gesteld door artikel 8, tweede lid, van 

het EVRM, is de inmenging van het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien 

(legaliteit), ze geïnspireerd is door één of meerdere in de deze bepaling vermelde legitieme doelen 

(legitimiteit) en voor zover ze noodzakelijk is in een democratische samenleving om één van deze 

doelen te bereiken (proportionaliteit). Deze laatste vereiste impliceert dat er een belangenafweging 

plaatsvindt waarbij een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling en 

diens familie enerzijds, en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een 

migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds (EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 76). In deze 

belangenafweging moeten vanzelfsprekend alle van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar 

worden betrokken.  

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

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

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

een vreemdeling bij de uitoefening van het eventuele familie- en gezins-/privéleven hier te lande en 

anderzijds het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het handhaven van de openbare 

orde.   

 

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

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

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

 

De Raad merkt vooreerst op dat de minister er in verzoekers geval voor geopteerd heeft om geen bevel 

te geven om het grondgebied te verlaten. Dit neemt echter niet weg dat met de bestreden beslissing wel 

een einde wordt gesteld aan verzoekers verblijfsrecht in België.  

 

De verzoeker beroept zich in casu op een gezinsleven en een privéleven in België.  

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- 

en gezinsleven is niet echter absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de 

inmenging van het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien (legaliteit), ze 

geïnspireerd is door een of meerdere van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde 

legitieme doelen (legitimiteit) en voor zover ze noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze 

te bereiken (proportionaliteit). Staten beschikken over een zekere beoordelingsmarge wat betreft de 

noodzaak aan inmenging. Vanuit dit laatste standpunt is het de taak van de overheid om te bewijzen dat 

zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de 

inbreuk op het recht op respect van het privé- en/of familie- en gezinsleven (EHRM 19 februari 1998, 

Dalia/Frankrijk, § 52; EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 18 oktober 2006, 

Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 april 2015, Sarközi en Mahran/Oostenrijk, § 62). Dit wordt 

onderzocht aan de hand van ‘fair balance’-toets, waarbij wordt nagegaan of een redelijke afweging werd 

gemaakt tussen de belangen van het individu en de belangen van de samenleving (EHRM 9 oktober 

2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 76).  

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat de 

besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 

gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die 

door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Deze procedurele vuistregel is volgens het EHRM 

tevens van toepassing zowel op situaties waar sprake is van een weigering van voortgezet verblijf 

(EHRM 11 juli 2000, Ciliz/Nederland, § 66). Staten gaan hun beoordelingsmarge te buiten en schenden 

artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige wijze een redelijke belangenafweging te maken 

(EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 84; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62).  
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In voorkomend geval wordt de bestreden beslissing genomen krachtens artikel 44bis, §2, van de 

vreemdelingenwet, waarvan de bepalingen dienen beschouwd te worden als zijnde maatregelen die, 

binnen een democratische samenleving, nodig zijn om de toegang en het verblijf van niet-nationale 

onderdanen op het nationale grondgebied te controleren en om ’s lands openbare orde te vrijwaren. De 

bestreden beslissing kent aldus een wettelijke basis en zij streeft een legitiem doel na.  

 

De inmenging in het gezins-/privéleven van de verzoeker is bijgevolg formeel in overeenstemming met 

de afwijkende omstandigheden, beoogd in artikel 8, lid 2, van het EVRM.  

 

Vervolgens moet worden onderzocht of de inmenging noodzakelijk is, met name of de inmenging 

gerechtvaardigd wordt door een dwingende maatschappelijke behoefte en proportioneel is met het 

nagestreefde doel (EHRM 19 februari 1998, Dalia/Frankrijk, § 52; EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 april 2015, 

Sarközi en Mahran/Oostenrijk, § 62).  

 

Wat de in het verzoekschrift voorgehouden gezins- of familieleven betreft, beperkt de verzoeker zich tot 

de loutere beweringen dat hij gedurende zijn legaal verblijf in België een familieleven heeft opgebouwd 

en dat er sprake is van een bijzondere emotionele band van afhankelijkheid met zijn halfbroers. De 

verzoeker houdt echter onterecht voor dat de verweerder geen rekening zou hebben gehouden met zijn 

familiale banden in België. In de bestreden beslissing wordt hieromtrent immers als volgt gemotiveerd: 

 

“U gaf aan geen duurzame relatie te hebben op het grondgebied, evenmin zou u (minderjarige) kinderen 

hebben.  

 

Uw stiefvader (S. Y. F. J.-M., geboren op 03.12.1966 te Sint-Niklaas, Belg), uw halfbroers (S. V. E. M. 

F., geboren op (…) 1996 te Antwerpen, Belg en S. C. D. D., geboren op (…) 1998 te Antwerpen, Belg), 

uw grootmoeder (P. S., geboren op (…) 1951 te A., Belgische) en uw nonkel of opa (M. M. B. (geboren 

op (…) te Kinshasa, Congolese nationaliteit, C-kaart geldig 12.11.2020) verblijven in België. Uw moeder 

(A. J., geboren op (…) 1971 te Kisangani, Congolese nationaliteit, C-kaart geldig tot 27.07.2021) werd 

op 19.01.2017 afgevoerd van ambtswege en u verklaarde in uw hoorrecht d.d. 27.02.2019 dat zij in 

Frankrijk woont maar u het adres niet kent.  

 

Uw stiefbroers komen op bezoek in de gevangenis. Uw moeder kwam enkel op 06.04.2015 op bezoek 

in de gevangenis en uw stiefvader, die inmiddels hertrouwd is, bezoekt u niet in de gevangenis. Ook uw 

grootmoeder en nonkel of opa komen niet op bezoek (zie bezoekerslijst tot 26.08.2019). Vóór u in de 

gevangenis terechtkwam woonde u sinds een paar weken, namelijk vanaf 10.02.2015, terug op 

éénzelfde adres met uw moeder.  

 

De relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen en tussen verwanten valt enkel onder de 

bescherming van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna EVRM) 

indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan gewoonlijke affectieve 

banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, §33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, 

K.M./Zwitserland, § 59). Het bestaan van een meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie tussen u en 

uw moeder of tussen u en (één van) uw halfbroers kan niet vastgesteld worden. U legt geen stukken 

voor die het tegendeel bewijzen. Evenmin liggen stukken voor waaruit zou blijken dat de relatie die u 

met uw stiefvader heeft van dien aard zou zijn dat deze valt onder de bescherming van artikel 8 EVRM. 

Ook wat betreft uw oma en uw opa wordt een bijzondere afhankelijkheid niet aangetoond. U beperkt 

zich ertoe te stellen dat uw opa en grootmoeder op het grondgebied verblijven. Op 25.01.2016 werd 

door de heer M. M. B. een aangetekend schrijven aan de Procureur des Konings te Dendermonde 

gericht. Daarin verklaart hij dat, om uw reclassering in de Belgische maatschappij voor te bereiden en te 

vergemakkelijken, hij u zijn neef (u) naast zijn steun ook een behoorlijke huisvesting en domicilie 

aanbiedt. Uzelf verwijst naar de heer M. M. B. als zijnde uw opa, het is onduidelijk wat de precieze 

verwantschapsband is. Uit de omstandigheid dat u over een (vaste feitelijke) verblijfplaats kon of kan 

beschikken bij dhr. M. M. kan niet ipso facto een band van bijzondere afhankelijkheid tussen u en hem 

worden afgeleid.  

 

Bovendien moet worden vastgesteld dat u geboren werd op 09.12.1993 en dat u momenteel 25 jaar oud 

bent. Er is gebleken dat u zelfstandig kan functioneren aangezien u in het verleden alleen woonde en 

uw leeftijd laat in beginsel toe te veronderstellen dat u in staat kan worden geacht om op zelfstandige 

basis een leven te leiden en in uw levensonderhoud te voorzien. Desgewenst zouden uw familieleden u 

ook vanuit België kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door stortingen.  
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Gezien uw strafrechtelijk verleden worden uw familiale belangen ondergeschikt geacht aan de vrijwaring 

van de openbare orde. Dat de uitoefening van uw familieleven met uw familieleden in België en elders in 

Europa moeilijker zal verlopen, is het loutere gevolg van uw eigen buitensporig misdadig gedrag. De 

contacten met familie en vrienden in België, dan wel elders in Europa, kunnen ook op andere manieren 

worden onderhouden, bijvoorbeeld door middel van korte bezoeken of door moderne 

communicatiemiddelen. Er is geen onoverkomelijke hinderpaal om regelmatig contact te onderhouden, 

daar uw familie het land op volkomen regelmatige wijze kan in- en uitreizen. Daarenboven kunnen zij u 

ook vanuit België ondersteunen bij het opbouwen van een privéleven in uw herkomstland of elders.  

 

Hoe dan ook, volgens artikel 8, tweede lid, EVRM wordt een inmenging in het privé-, familie- en 

gezinsleven toegestaan wanneer deze 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. 

Welnu, uit de belangenafweging blijkt dat de actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging die u 

door uw persoonlijk gedrag vormt voor de openbare orde en openbare veiligheid zwaarder weegt dan de 

persoonlijke en gezinsbelangen die u eventueel zou kunnen doen gelden.  

 

De samenleving heeft het recht zich te beschermen tegen mensen zoals u die alle regels met de voeten 

treden en die ondanks alle geboden kansen steeds weer hervallen in crimineel gedrag waar 

onschuldigen het slachtoffer van worden.” 

 

Uit deze uitgebreide motivering komt duidelijk naar voor dat de verweerder wel degelijk een uitvoerige 

belangenafweging heeft doorgevoerd waarbij verzoekers familiale belangen op concrete wijze worden 

afgewogen tegen het belang van de Belgische staat bij het vrijwaren van de openbare orde en de 

bescherming van rechten en vrijheden van anderen tegen de actuele en ernstige bedreiging die de 

verzoeker door zijn persoonlijke gedrag vormt. Dat de verzoeker een actuele bedreiging vormt voor ’s 

lands openbare orde, wordt in het tweede middelenonderdeel op geen enkele wijze betwist. Wat in 

verband met het familieleven wel wordt betwist, is het gegeven dat er geen bijzondere band van 

afhankelijkheid is tussen de verzoeker en zijn halfbroers en de vaststelling dat de verzoeker in het 

verleden in staat is geweest om alleen te wonen.  

 

Wat verzoekers banden met zijn halfbroers betreft, kan de Raad enkel bevestigen hetgeen de 

verweerder reeds in de bestreden beslissing heeft gemotiveerd. Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt 

immers dat een familie- of gezinsleven tussen meerderjarige broers/zussen niet aangenomen kan 

worden tenzij er kan aangetoond worden dat er bijkomende elementen van afhankelijkheid bestaan 

(EHRM, 10 april 2012, Balogun v. UK, nr. 60286/09; EHRM, 2003, Kwakye-Nti and Dufie v. the 

Netherlands, nr. 31519/96). Derhalve dient te worden nagegaan of de banden tussen de verzoeker en 

zijn halfbroers dermate hecht zijn en of er een dermate bijzondere graad van afhankelijkheid is tussen 

hen derwijze dat de bescherming van artikel 8 van het EVRM zich opdringt. De Raad wijst erop dat 

wanneer een verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, het in de eerste 

plaats haar taak is om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen gezins- of familieleven aan te tonen, alsook de wijze 

waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. De Raad stelt evenwel vast dat de verzoeker zich 

beperkt tot de loutere en geheel ongestaafde bewering als zou er tussen hem en zijn halfbroers een 

bijzondere emotionele afhankelijkheidsband bestaan. Het spreekt voor zich dat dergelijke blote 

beweringen niet volstaan om een gezins- of familieleven aan te tonen dat daadwerkelijk de door artikel 8 

van het EVRM geboden bescherming kan genieten.  

 

Bovendien vindt ook de vaststelling van de verweerder, dat de verzoeker in het verleden alleen woonde, 

steun in de stukken van het administratief dossier. Uit een attest van samenstelling van gezin op 17 

september 2014, blijkt immers dat de verzoeker toen als alleenstaande was ingeschreven op een adres 

te Antwerpen sinds 29 januari 2014. Het gegeven dat de verzoeker voor hij in de gevangenis 

terechtkwam, sinds een paar weken, namelijk vanaf 10 februari 2015, terug op éénzelfde adres met zijn 

moeder woonde, doet dan ook geen afbreuk aan de gedegen vaststelling dat de verzoeker zelfstandig 

kan functioneren aangezien hij in het verleden alleen woonde. Ook de vaststelling dat verzoekers 

leeftijd, namelijk 25 jaar, toelaat te veronderstellen dat hij in staat kan worden geacht om op zelfstandige 

basis een leven te leiden en in zijn levensonderhoud te voorzien, wordt op geen enkele wijze ontkracht.  

 

De Raad herhaalt in dit kader nog dat de verzoeker geheel niet betwist dat hij een ernstige en actuele 

bedreiging uitmaakt voor ’s lands openbare orde. Hij toont evenmin aan dat de verweerder op 
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onzorgvuldige dan wel kennelijk onredelijke wijze tot het besluit is gekomen dat het belang van de 

Belgische staat bij de vrijwaring van de openbare orde in casu zwaarder doorweegt dan de (beperkte) 

familiale belangen die de verzoeker kan laten gelden.  

 

De verzoeker heeft dan ook niet aangetoond dat de bestreden beslissing een onevenredige inmenging 

zou uitmaken in enig door artikel 8 van het EVRM beschermd gezins- of familieleven dat hij in België 

heeft ontwikkeld.   

 

Wat het privéleven betreft, merkt de Raad op dat de verweerder ook hiermee uitdrukkelijk rekening heeft 

gehouden. In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd als volgt: 

 

“Hoe dan ook, volgens artikel 8, tweede lid, EVRM wordt een inmenging in het privé-, familie- en 

gezinsleven toegestaan wanneer deze 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. 

Welnu, uit de belangenafweging blijkt dat de actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging die u 

door uw persoonlijk gedrag vormt voor de openbare orde en openbare veiligheid zwaarder weegt dan de 

persoonlijke en gezinsbelangen die u eventueel zou kunnen doen gelden.  

 

De samenleving heeft het recht zich te beschermen tegen mensen zoals u die alle regels met de voeten 

treden en die ondanks alle geboden kansen steeds weer hervallen in crimineel gedrag waar 

onschuldigen het slachtoffer van worden.  

 

***** 

 

U bent op 07.11.1996, op bijna 3-jarige leeftijd, in België aangekomen. Inmiddels bent u 25 jaar oud. De 

omstandigheid dat u al op jeugdige leeftijd in België aangekomen bent, waardoor u een band hebt 

opgebouwd met België, is als zodanig geen bijzondere omstandigheid. Het is inherent aan langdurig 

verblijf dat hier bijvoorbeeld een schoolopleiding is genoten en dat er, behalve de familiebanden, ook 

sociale en culturele banden zijn. Het is begrijpelijk dat u tijdens uw verblijf in België vriendschappen hebt 

opgebouwd en dat uw sociale leven zich hier afspeelt. Uit niks blijkt echter dat de banden die u met 

België opgebouwd hebt van een dergelijk uitzonderlijke aard zouden zijn dat deze vermogen op te 

wegen tegen het ernstig en actueel gevaar dat u door uw persoonlijk gedrag kan worden geacht te 

vormen voor de openbare orde. U legt immers geen enkel document voor dat het tegendeel bewijst. U 

werd reeds 2 maal veroordeeld uit hoofde van verkrachting en kwam u als minderjarige al een paar keer 

in aanraking met de Jeugdrechtbank. Integratie veronderstelt ook dat men de Belgische reglementering 

respecteert en zich aldus onthoudt aan het plegen van strafbare feiten.  

 

Aangezien u in Nederland bent geboren en u op 3-jarige leeftijd op het grondgebied aankwam, zal het 

terugkeren naar Congo of naar een derde land, om daar een leven op te bouwen, ongetwijfeld 

aanpassingen van u vergen. Alle maatregelen die in het verleden reeds genomen zijn om u op het recht 

pad te houden, hebben geen resultaat gehad. Geen enkele van de u geboden kansen heeft u 

aangegrepen. De aanpassingsmoeilijkheden die u eventueel zal ervaren, wegen niet op tegen de 

noodzaak om de samenleving in het algemeen, en jonge meisjes in het bijzonder, te beschermen tegen 

iemand die zonder enig schuldgevoel meermaals ernstige zedenfeiten pleegt en zich totaal niet 

bekommert om de problemen die zijn slachtoffers ten gevolge van zijn daden ondervinden. Er werden 

geen elementen voorgelegd waaruit blijkt dat er onoverkomelijke of bijzondere obstakels voor u bestaan 

om uzelf in Congo of in een derde land te vestigen. De officiële landstaal in Congo is Frans en uit de 

vragenlijst hoorrecht die u invulde, blijkt dat u de Franse taal beheerst. Onderhavige beslissing betekent 

geenszins dat u naar Congo hoeft te gaan, u kan er ook voor opteren om naar een derde land te gaan. 

Uw moeder verblijft sinds een paar jaar in Frankrijk en u zou zich eventueel opnieuw bij haar kunnen 

vestigen. Er liggen thans geen stukken voor waaruit blijkt dat u reeds een aanvraag indiende om aldaar 

recht op verblijf te bekomen en dat dit u geweigerd werd. U stelt dat u enkel in België familiale banden 

heeft. U blijft op dit punt in gebreke enig begin van bewijs voor te leggen of enige nadere, concrete 

toelichting te verstrekken.  

Het contact met vrienden en kennissen in België kan u onderhouden via de moderne 

communicatiemiddelen en indien zij dat wensen, zouden zij u in uw thuisland dan wel elders kunnen 

komen bezoeken. Daarnaast kunnen zij u ook vanuit België ondersteunen bij uw herintegratie in uw 

thuisland dan wel in een derde land.  
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Het gegeven dat u in het verleden in België gewerkt heeft, doet niets af aan het feit dat u een actueel en 

ernstig gevaar vormt voor de openbare orde. De beperkte tewerkstellingen zijn niet van die aard om 

thans te spreken van een economische binding met het gastland. Het bezit van een strafblad zal uw 

inschakeling in de arbeidsmarkt niet ten goede komen. De vaardigheid die u tijdens uw werk in België 

opgepikt heeft, zullen u wellicht ook in uw thuisland van pas komen en uw kansen op de arbeidsmarkt 

enkel positief beïnvloeden.  

Hoe dan ook, de bescherming van de orde en het voorkomen van de strafbare feiten rechtvaardigen de 

inmenging in het uitoefenen van uw recht op de eerbiediging van uw privéleven. 

(…) 

De ernstige bedreiging voor de openbare orden die uit uw gedrag voortvloeit is zodanig dat uw 

persoonlijke belangen geen voorrang mogen hebben op het vrijwaren van de openbare orde.” 

 

Aldus heeft de verweerder het door de verzoeker voorgehouden privéleven, zijn leeftijd en zijn lange 

verblijf in België daadwerkelijk in zijn besluitvorming betrokken. In tegenstelling tot hetgeen de verzoeker 

doet uitschijnen, heeft de verweerder er zich geenszins toe beperkt om te opperen dat het de verzoeker 

vrij staat zich elders te vestigen.  

 

Waar de verzoeker stelt dat er niet concreet werd nagegaan of er een vestigingsalternatief is en waar hij 

stelt dat zijn Belgische familie reeds gedurende 23 jaar zijn enige sociale opvangnet is, wijst de Raad 

erop dat de verweerder uitdrukkelijk het volgende heeft gesteld: “Uit niks blijkt echter dat de banden die 

u met België opgebouwd hebt van een dergelijk uitzonderlijke aard zouden zijn dat deze vermogen op te 

wegen tegen het ernstig en actueel gevaar dat u door uw persoonlijk gedrag kan worden geacht te 

vormen voor de openbare orde.” en “Aangezien u in Nederland bent geboren en u op 3-jarige leeftijd op 

het grondgebied aankwam, zal het terugkeren naar Congo of naar een derde land, om daar een leven 

op te bouwen, ongetwijfeld aanpassingen van u vergen. Alle maatregelen die in het verleden reeds 

genomen zijn om u op het recht pad te houden, hebben geen resultaat gehad. Geen enkele van de u 

geboden kansen heeft u aangegrepen. De aanpassingsmoeilijkheden die u eventueel zal ervaren, 

wegen niet op tegen de noodzaak om de samenleving in het algemeen, en jonge meisjes in het 

bijzonder, te beschermen tegen iemand die zonder enig schuldgevoel meermaals ernstige zedenfeiten 

pleegt en zich totaal niet bekommert om de problemen die zijn slachtoffers ten gevolge van zijn daden 

ondervinden. Er werden geen elementen voorgelegd waaruit blijkt dat er onoverkomelijke of bijzondere 

obstakels voor u bestaan om uzelf in Congo of in een derde land te vestigen. De officiële landstaal in 

Congo is Frans en uit de vragenlijst hoorrecht die u invulde, blijkt dat u de Franse taal beheerst. 

Onderhavige beslissing betekent geenszins dat u naar Congo hoeft te gaan, u kan er ook voor opteren 

om naar een derde land te gaan. Uw moeder verblijft sinds een paar jaar in Frankrijk en u zou zich 

eventueel opnieuw bij haar kunnen vestigen. Er liggen thans geen stukken voor waaruit blijkt dat u reeds 

een aanvraag indiende om aldaar recht op verblijf te bekomen en dat dit u geweigerd werd. U stelt dat u 

enkel in België familiale banden heeft. U blijft op dit punt in gebreke enig begin van bewijs voor te 

leggen of enige nadere, concrete toelichting te verstrekken.” Er valt niet in te zien waarom de 

verweerder, bij het stilzitten van de verzoeker, verder zou moeten onderzoeken of de verzoeker ook tot 

een legaal verblijf in Frankrijk kan worden toegelaten. Het is immers aan de Franse autoriteiten om 

hierover te oordelen en niet aan de verweerder. In elk geval komt het niet kennelijk onredelijk voor om te 

stellen dat de verzoeker, die reeds aangaf dat zijn moeder in Frankrijk verblijft en die tevens de Franse 

taal machtig blijkt te zijn, in gebreke blijft om aan te tonen dat hij zich niet opnieuw bij zijn moeder in 

Frankrijk kan vestigen.  

 

Wat het lange legaal verblijf in België betreft, toont de verzoeker niet aan dat de verweerder op kennelijk 

onredelijk wijze of in strijd met de voorliggende stukken zou hebben geoordeeld dat de 

aanpassingsmoeilijkheden die hij zou ervaren om in Congo of elders een nieuw leven op te bouwen, niet 

opwegen tegen de noodzaak om de samenleving in het algemeen, en jonge meisjes in het bijzonder, te 

beschermen tegen iemand die zonder enig schuldgevoel meermaals ernstige zedenfeiten pleegt en zich 

totaal niet bekommert om de problemen die zijn slachtoffers ten gevolge van zijn daden ondervinden. 

De verzoeker betwist overigens niet dat hij naast de nationaliteit van zijn land van herkomst, ook de 

officiële landstaal van zijn land van herkomst beheerst, zodat de taal alleszins geen obstakel vormt.  

 

Bovendien dient erop te worden gewezen dat de verweerder op duidelijke wijze heeft gesteld dat “hoe 

dan ook” de bescherming van de orde en het voorkomen van de strafbare feiten de inmenging in het 

uitoefenen van verzoekers recht op de eerbiediging van uw privéleven rechtvaardigen. Het 

determinerende motief inzake het privéleven is dan ook niet gelegen in enig reëel vestigingsalternatief, 

maar in het zwaarder doorwegen van de belangen van de Belgische staat bij het beschermen van de 

openbare orde en de voorkoming van (nieuwe) strafbare feiten. De blote bewering dat het voor de 
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verzoeker onmogelijk is om zijn privéleven verder te zetten in het land van herkomst of elders, doet 

hieraan geen afbreuk.  

 

De verzoeker toont niet met concrete elementen aan dat de minister de uitoefening van het recht op een 

privéleven, in het licht van artikel 8 van het EVRM, op incorrecte wijze heeft afgewogen of dat zij ten 

onrechte de belangen van de staat bij het vrijwaren van de openbare orde heeft laten doorwegen op 

verzoekers privébelangen. Er kan in voorliggende zaak niet voorbij gegaan worden aan het feit dat de 

herhaaldelijke veroordelingen van de verzoeker betrekking hebben op bijzonder zware feiten. Ook in het 

kader van het tweede middelenonderdeel gaat de verzoeker volledig voorbij aan de ernst en de 

bijzondere omstandigheden van de door hem gepleegde feiten en toont hij niet aan dat de minister 

kennelijk onredelijk heeft gehandeld door te oordelen dat uit het persoonlijk gedrag van de verzoeker 

blijkt dat hij een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van 

de samenleving vormt.  

 

De verweerder heeft terdege rekening gehouden met de elementen die hem gekend waren en het komt 

de Raad geenszins kennelijk onredelijk voor om op grond van de uitgebreide vaststellingen die de 

verweerder heeft gedaan, te besluiten dat verzoekers privébelangen niet opwegen tegen het ernstige en 

actuele gevaar voor de openbare orde dat van de verzoeker uitgaat. Het gegeven dat de verweerder 

bijkomend motiveert dat de verzoeker zich eventueel elders, bijvoorbeeld bij zijn moeder in Frankrijk, 

kan vestigen, doet geen afbreuk aan dit determinerende motief.  

 

De verzoeker heeft zodoende niet aangetoond dat de bestreden beslissing een onevenredige inmenging 

zou uitmaken in enig door artikel 8 van het EVRM beschermd privéleven dat hij in België heeft 

opgebouwd.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van de materiële 

motiveringsplicht kan dan ook niet worden aangenomen.  

 

3.3. Het enig middel is in zijn beide onderdelen ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes februari tweeduizend twintig door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken.  

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 


