
  

 

 

X  - Pagina 1 

 
 

 nr. 233 215 van 27 februari 2020 

in de zaak RvV  X IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat L. VAN EECKHAUT 

Mathias Gesweinstraat 44 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, Asiel en Migratie  

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 24 februari 2020 

heeft ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van 17 februari 2020 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 februari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 februari 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. VAN EECKHAUT, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat  E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 17 februari 2020 wordt een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld naar aanleiding 

van een proces-verbaal wegens illegaal verblijf. 
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Op 17 februari 2020 neemt de gemachtigde van de minister het bevel om het grondgebied te verlaten 

met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies), aan verzoeker ter kennis gebracht op 

dezelfde dag. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

  

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

Betrokkene werd gehoord door de politie van Gent op 17/02/2020 en in deze beslissing werd rekening 

gehouden met zijn verklaringen. 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer, die verklaart te heten(1): 

naam: B. Z. 

voornaam: A. 

geboortedatum: 07.10.1987 

geboorteplaats: Tunis 

nationaliteit: Tunesië 

In voorkomend geval, alias: B. M., 07/10/1997, Egypte; B. M., Syrië; T. A., 07/10/1997, Egypte 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) van 

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

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1: 

 

 

od dat noch opgeschort noch 

opgeheven is. 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum op het moment 

van zijn arrestatie. 

Betrokkene werd op 14/03/2016 door de CR Gent veroordeeld tot 14 maanden gevangenis voor gewone 

diefstal en poging tot wanbedrijf. Op 30/06/2017 werd betrokkene door de CR Gent veroordeeld tot 18 

maanden gevangenis wegens inbreuken op de wetgeving inzake drugs. Op 27/03/2018 werd hij door 

het Hof van Beroep te Gent veroordeeld tot 1 jaar gevangenis voor diefstal met braak, inklimming, valse 

sleutels. Op 26/02/2019 werd betrokkene door het Hof van Beroep te Gent veroordeeld tot 5 maanden 

gevangenis wegens inbreuken op de wetgeving inzake drugs. 

Gezien de herhaling en de maatschappelijke ernst en impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat 

betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. De maatschappelijke 

impact van druggerelateerde feiten werd reeds herhaaldelijk benadrukt door het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (hierna: het EHRM). Het EHRM heeft gesteld dat Staten, gelet op de 

vernietigende effecten van drugs op mensenlevens, in beginsel gerechtigd zijn doortastend op te treden 

tegen personen die actief betrokken zijn bij de verspreiding ervan. Het EHRM beschouwt het dealen van 

drugs als een ernstige verstoring van de openbare orde en een ondermijning van de gezondheid van 

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

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

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

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

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

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

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

middelen en zeer dikwijls grensoverschrijdende connecties. Gelet op de verwoestende effecten van de 

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

oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen 

van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel (PB L 335, 

blz. 8) in het eerste punt van de considerans overwogen dat de illegale drugshandel een bedreiging 

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

de wettige economie, de stabiliteit en de veiligheid van de lidstaten. 47. Drugsverslaving is een ramp 

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

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

tegen Frankrijk van 17 januari 2006, § 86); ook kan de georganiseerde drugshandel zulke vormen 
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aannemen dat zij een rechtstreekse bedreiging vormt voor de gemoedsrust en de fysieke veiligheid van 

de bevolking als geheel of een groot deel daarvan. 54. Hoe dan ook, daar het Hof heeft verklaard dat 

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

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

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

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

Oliveri, reeds aangehaald, punt 67). 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het inreisverbod van 10 jaar dat hem betekend werd op 

26/04/2019. 

Betrokkene verklaart op 17/02/2020 dat hij een partner heeft in België, namelijk de genaamde V. Ya., 

met wie hij ook een zoon zou hebben, namelijk de genaamde V. Yo.. 

Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkenen niet gehuwd zijn, noch wettelijk samenwonend. Een 

huwelijk of een wettelijke samenwoonst geven bovendien ook niet automatisch recht op verblijf. 

Bovendien heeft betrokkene zich in februari 2019 geïnformeerd bij de Stad Brugge met betrekking tot de 

erkenning van V. Yo., maar de procedure werd niet opgestart. Betrokkene heeft zich sindsdien niet meer 

aangemeld bij de stad Brugge met betrekking tot de erkenning van V. Yo..  

Wat een mogelijke schending van artikel 8 EVRM betreft, kunnen we stellen dat uit de aard en de ernst 

van de door hem gepleegde feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van betrokkene een actuele, 

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

samenleving. Betrokkene verklaart ook dat hij een zus zou hebben in Zwitserland Het familiale en 

persoonlijke belang van betrokkene is hier dan ook ondergeschikt aan de vrijwaring van de openbare 

orde. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt immers in het arrest met nummer 49830 dd 

22.04.2010 onder andere dat uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt dat een inmenging in het privé 

– en gezinsleven mogelijk is wanneer er een wettelijke basis is en een maatregel nodig is om bepaalde 

doelstellingen, zoals de bescherming van de openbare orde, te verzekeren. Het feit dat betrokkene een 

partner zou hebben in België kan niet worden weerhouden in het kader van de bepalingen van artikel 

8§1van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de openbare orde van het land 

schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Overeenkomstig artikel 8, eerste lid van het EVRM 

dient het recht op gezins- en familieleven erkend en geëerbiedigd te worden. Het tweede lid van art. 8 

EVRM stipuleert echter dat deze bescherming niet absoluut is, er kan van afgeweken worden in het 

kader van de bescherming van de openbare orde. Het niet respecteren van de strafrechtelijke 

bepalingen in België getuigt bovendien expliciet van het niet geintegreerd zijn in de Belgische 

samenleving en dit ook niet na te streven. Het staat de partner van betrokkene bovendien vrij om hem 

samen met haar kind achterna te reizen naar het land van herkomst om aldaar het familiale leven verder 

te zetten. De partner van betrokkene kan er uiteraard ook voor kiezen om in België te blijven en contact 

te onderhouden via mail, telefoon en andere moderne communicatiemiddelen en via periodieke reizen 

naar de plaats waar betrokkene verblijft. Verder dient te worden opgemerkt dat de loutere 

omstandigheid dat betrokkene tijdens zijn illegaal verblijf een gezinsleven heeft opgebouwd in België, 

hem geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming tegen verwijdering onder 

artikel 8 van het EVRM (zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 44328/96, Solomon v Nederland, 

EHRM 31 juli 2008, nr. 265/07, Darren Omoregie v. Noorwegen; EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, 

Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77). 

Een gezinsleven dat wordt gesticht op een moment dat de betrokken personen zich bewust dienden te 

zijn van het feit dat de verblijfsstatus van één van hen van die aard is dat het voortbestaan van dat 

gezinsleven op het grondgebied van de Verdragsluitende Staat van bij de aanvang precair is, geeft 

volgens het Hof dan ook geen aanleiding tot een gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en 

bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 EVRM, tenzij in zeer uitzonderlijke omstandigheden 

(EHRM 28 juni 2011 nr. 55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 70; EHRM 4 december 2012, nr. 

47017/09, Butt v. Noorwegen, par. 70; EHRM 31 juli 2008, nr. 265/07, Darren Omoregie v. Noorwegen, 

par. 57. EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland, par. 49. Zie ook EHRM 28 mei 

1985, nrs. 9214/80, 9473/81 en 9474/81, Abdulaziz, Cabales en Balkandali v. Verenigd Koninkrijk, par. 

68. EHRM 26 januari 1999, nr. 43279/98, Jerry, Olajide Sarumi v. Verenigd Koninkrijk 

(onontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 22 mei 1999, nr. 50065/99, Andrey Sheabashov v. Letland 

(onontvankelijkheidsbeslissing) en EHRM 5 september 2000, nr. 44328/98, Solomon v. Nederland 

(onontvankelijkheidsbeslissing).  

Bovendien moet worden gesteld dat indien twee personen met een verschillende nationaliteit wensen 

samen te wonen steeds minstens één van deze personen het land waarvan hij de nationaliteit heeft zal 

dienen te verlaten en de mogelijke implicaties hiervan op professioneel en sociaal vlak het gevolg zijn 

van de keuze om een gezin te vormen met een persoon met een andere nationaliteit die elders een 

legaal verblijf heeft (RVV, nr. 185.051 van 3 april 2017). 
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Gezien het voorgaande wordt onderhavige verwijderingsbeslissing met respect voor art. 8 EVRM 

gerechtvaardigd en proportioneel geacht. 

Betrokkene verklaart op 17/02/2020 bij de PZ Gent hartkloppingen en astma te hebben. Betrokkene 

brengt geen elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmeren terug te keren 

naar zijn land van herkomst. Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied 

van een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken 

dan het land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of 

de levensverwachting van een vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze 

verdragsbepaling op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen 

die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een 

schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde zijn. 

Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met 

de bepalingenvan artikel 74/13. 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

aat een risico op onderduiken 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

5° Betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk of een andere lidstaat dat noch 

opgeheven, noch opgeschort werd. 

Betrokkene werd de eerste maal geïntercepteerd door de politie op 18/10/2015. Uit het administratief 

dossier blijkt niet dat hij ondertussen het grondgebied zou verlaten hebben. Er blijkt ook niet dat hij 

sindsdien zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren. Betrokkene heeft 

zich wel in februari 2019 geïnformeerd over de erkenning van een kind, namelijk v. Yo., maar dit betrof 

louter een informatieaanvraag en de procedure werd niet opgestart. Bovendien betreft dit geen 

verblijfsprocedure. 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert. 

Betrokkene gebruikte verschillende aliassen en misleidde de Belgische autoriteiten over zijn werkelijke 

identiteit. 

Betrokkene verklaarde bij verschillende intercepties door de politie andere identiteiten: B. M., 

07/10/1997, Egypte; B. M., Syrië; T. A., 07/10/1997, Egypte 

Betrokkene werd op 14/03/2016 door de CR Gent veroordeeld tot 14 maanden gevangenis voor gewone 

diefstal en poging tot wanbedrijf. Op 30/06/2017 werd betrokkene veroordeeld tot 18 maanden 

gevangenis wegens inbreuken op de wetgeving inzake drugs. Op 27/03/2018 werd hij door het Hof van 

Beroep te Gent veroordeeld tot 1 jaar gevangenis voor diefstal met braak, inklimming, valse sleutels. Op 

26/02/2019 werd betrokkene door het Hof van Beroep te Gent veroordeeld tot 5 maanden gevangenis 

wegens inbreuken op de wetgeving inzake drugs. 

Gezien de herhaling en de maatschappelijke ernst en impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat 

betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. De maatschappelijke 

impact van druggerelateerde feiten werd reeds herhaaldelijk benadrukt door het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (hierna: het EHRM). Het EHRM heeft gesteld dat Staten, gelet op de 

vernietigende effecten van drugs op mensenlevens, in beginsel gerechtigd zijn doortastend op te treden 

tegen personen die actief betrokken zijn bij de verspreiding ervan. Het EHRM beschouwt het dealen van 

drugs als een ernstige verstoring van de openbare orde en een ondermijning van de gezondheid van 

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

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

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

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

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

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

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

middelen en zeer dikwijls grensoverschrijdende connecties. Gelet op de verwoestende effecten van de 

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

oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen 

van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel (PB L 335, 

blz. 8) in het eerste punt van de considerans overwogen dat de illegale drugshandel een bedreiging 
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vormt voor de gezondheid, de veiligheid en de levenskwaliteit van de burgers van de Unie, alsook voor 

de wettige economie, de stabiliteit en de veiligheid van de lidstaten. 47. Drugsverslaving is een ramp 

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

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

tegen Frankrijk van 17 januari 2006, § 86); ook kan de georganiseerde drugshandel zulke vormen 

aannemen dat zij een rechtstreekse bedreiging vormt voor de gemoedsrust en de fysieke veiligheid van 

de bevolking als geheel of een groot deel daarvan. 54. Hoe dan ook, daar het Hof heeft verklaard dat 

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

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

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

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

Oliveri, reeds aangehaald, punt 67). 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem betekend 

werd op 18/10/2015, 25/04/2016, 15/05/2016, 25/07/2016, 10/08/2017, 20/08/2017, 28/03/2018 en 

26/04/2019. Hij kreeg een herbevestiging van een eerder bevel om het grondgebied te verlaten 

betekend op 02/05/2016, 15/06/2016, 18/06/2016, 29/06/2016, 03/09/2017, 13/10/2017, 26/11/2018, 

01/02/2019, 12/03/2019 en 11/09/2019. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet 

uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Betrokkene heeft bovendien ook geen gevolg gegeven aan het inreisverbod van 10 jaar dat hem 

betekend werd op 26/04/2019. 

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen om de volgende redenen: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum. Hij respecteert de 

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan een bevel 

om het grondgebied te verlaten dat hem zal afgeleverd worden. Bovendien werden aan betrokkene 

reeds meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten betekend. Betrokkene verblijft nog steeds in 

illegaal verblijf. 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

5° Betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk of een andere lidstaat dat noch 

opgeheven, noch opgeschort werd. 

Betrokkene werd de eerste maal geïntercepteerd door de politie op 18/10/2015. Uit het administratief 

dossier blijkt niet dat hij ondertussen het grondgebied zou verlaten hebben. Er blijkt ook niet dat hij 

sindsdien zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren. Betrokkene heeft 

zich wel in februari 2019 geïnformeerd over de erkenning van een kind, namelijk v. Yo., maar dit betrof 

louter een informatieaanvraag en de procedure werd niet opgestart. Bovendien betreft dit geen 

verblijfsprocedure. 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert. 

Betrokkene gebruikte verschillende aliassen en misleidde de Belgische autoriteiten over zijn werkelijke 

identiteit. 

Betrokkene verklaarde bij verschillende intercepties door de politie andere identiteiten: B. M., 

07/10/1997, Egypte; B.M., Syrië; T. A., 07/10/1997, Egypte 

Betrokkene werd op 14/03/2016 door de CR Gent veroordeeld tot 14 maanden gevangenis voor gewone 

diefstal en poging tot wanbedrijf. Op 30/06/2017 werd betrokkene veroordeeld tot 18 maanden 

gevangenis wegens inbreuken op de wetgeving inzake drugs. Op 27/03/2018 werd hij door het Hof van 

Beroep te Gent veroordeeld tot 1 jaar gevangenis voor diefstal met braak, inklimming, valse sleutels. Op 

26/02/2019 werd betrokkene door het Hof van Beroep te Gent veroordeeld tot 5 maanden gevangenis 

wegens inbreuken op de wetgeving inzake drugs. 

Gezien de herhaling en de maatschappelijke ernst en impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat 

betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. De maatschappelijke 

impact van druggerelateerde feiten werd reeds herhaaldelijk benadrukt door het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (hierna: het EHRM). Het EHRM heeft gesteld dat Staten, gelet op de 

vernietigende effecten van drugs op mensenlevens, in beginsel gerechtigd zijn doortastend op te treden 
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tegen personen die actief betrokken zijn bij de verspreiding ervan. Het EHRM beschouwt het dealen van 

drugs als een ernstige verstoring van de openbare orde en 

een ondermijning van de gezondheid van anderen (EHRM 19 februari 1998, Dalia t. Frankrijk, EHRM 30 

november 1999, Baghli t. Frankrijk; EHRM 11 juli 2002, Amrollahi t. Denemarken; EHRM 10 juli 2003, 

Benhebba t. Frankrijk). Ook het Europees Hof van Justitie heeft reeds uiteengezet dat de bestrijding van 

de georganiseerde drugscriminaliteit onder het begrip “ernstige redenen van openbare orde of openbare 

veiligheid” valt (cf. conclusie in HvJ 23 november 2010, C-145/09, Land Baden-Württemberg tegen 

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

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

operationele middelen en zeer dikwijls grensoverschrijdende connecties. Gelet op de verwoestende 

effecten van de met deze handel verbonden criminaliteit wordt in kaderbesluit 2004/757/JBZ van de 

Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de 

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

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

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

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

47. Drugsverslaving is een ramp voor de individuele mens en een economisch en sociaal gevaar voor 

de mensheid (zie in die zin met name arrest van 26 oktober 1982, Wolf, 221/81, Jurispr. blz. 3681, punt 

9, en EHRM, arrest Aoulmi tegen Frankrijk van 17 januari 2006, § 86); ook kan de georganiseerde 

drugshandel zulke vormen aannemen dat zij een rechtstreekse bedreiging vormt voor de gemoedsrust 

en de fysieke veiligheid van de bevolking als geheel of een groot deel daarvan. 54. Hoe dan ook, daar 

het Hof heeft verklaard dat een lidstaat in verband met de handhaving van de openbare orde het gebruik 

van verdovende middelen als een zodanig gevaar voor de samenleving kan beschouwen dat ten 

aanzien van buitenlanders die de wetgeving inzake verdovende middelen overtreden, bijzondere 

maatregelen gerechtvaardigd zijn (zie arrest van 19 januari 1999, Calfa, C-348/96, Jurispr. blz. I-11, 

punt 22, en arrest Orfanopoulos en Oliveri, reeds aangehaald, punt 67). 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem betekend 

werd op 18/10/2015, 25/04/2016, 15/05/2016, 25/07/2016, 10/08/2017, 20/08/2017, 28/03/2018 en 

26/04/2019. Hij kreeg een herbevestiging van een eerder bevel om het grondgebied te verlaten 

betekend op 02/05/2016, 15/06/2016, 18/06/2016, 29/06/2016, 03/09/2017, 13/10/2017, 26/11/2018, 

01/02/2019, 12/03/2019 en 11/09/2019. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet 

uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Betrokkene heeft ook geen gevolg gegeven aan het inreisverbod van 10 jaar dat hem betekend werd op 

26/04/2019. 

Betrokkene verklaart op 17/02/2020 dat hij een partner heeft in België, namelijk de genaamde V. Ya., 

met wie hij ook een zoon zou hebben, namelijk de genaamde V. Yo.. 

Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkenen niet gehuwd zijn, noch wettelijk samenwonend. Een 

huwelijk of een wettelijke samenwoonst geven bovendien ook niet automatisch recht op verblijf. 

Bovendien heeft betrokkene zich in februari 2019 geïnformeerd bij de Stad Brugge met betrekking tot de 

erkenning van V. Yo., maar de procedure werd niet opgestart. Betrokkene heeft zich sindsdien niet meer 

aangemeld bij de stad Brugge met betrekking tot de erkenning van V. Yo.. Wat een mogelijke schending 

van artikel 8 EVRM betreft, kunnen we stellen dat uit de aard en de ernst van de door hem gepleegde 

feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging vormt voor het fundamenteel belang van de samenleving. Betrokkene verklaart ook dat hij 

een zus zou hebben in Zwitserland Het familiale en persoonlijke belang van betrokkene is hier dan ook 

ondergeschikt aan de vrijwaring van de openbare orde. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt 

immers in het arrest met nummer 49830 dd 22.04.2010 onder andere dat uit artikel 8, tweede lid van het 

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

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

te verzekeren. Het feit dat betrokkene een partner zou hebben in België kan niet worden weerhouden in 

het kader van de bepalingen van artikel 8§1van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft 

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

Overeenkomstig artikel 8, eerste lid van het EVRM dient het recht op gezins- en familieleven erkend en 

geëerbiedigd te worden. Het tweede lid van art. 8 EVRM stipuleert echter dat deze bescherming niet 

absoluut is, er kan van afgeweken worden in het kader van de bescherming van de openbare orde. Het 

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

geintegreerd zijn in de Belgische samenleving en dit ook niet na te streven. Het staat de partner van 

betrokkene bovendien vrij om hem samen met haar kind achterna te reizen naar het land van herkomst 

om aldaar het familiale leven verder te zetten. De partner van betrokkene kan er uiteraard ook voor 

kiezen om in België te blijven en contact te onderhouden via mail, telefoon en andere moderne 

communicatiemiddelen en via periodieke reizen naar de plaats waar betrokkene verblijft. Verder dient te 
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worden opgemerkt dat de loutere omstandigheid dat betrokkene tijdens zijn illegaal verblijf een 

gezinsleven heeft opgebouwd in België, hem geen 

gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 

van het EVRM (zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 44328/96, Solomon v Nederland, EHRM 31 

juli 2008, nr. 265/07, Darren Omoregie v. Noorwegen; EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. 

Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77). Een 

gezinsleven dat wordt gesticht op een moment dat de betrokken personen zich bewust dienden te zijn 

van het feit dat de verblijfsstatus van één van hen van die aard is dat het voortbestaan van dat 

gezinsleven op het grondgebied van de Verdragsluitende Staat van bij de aanvang precair is, geeft 

volgens het Hof dan ook geen aanleiding tot een gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en 

bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 EVRM, tenzij in zeer uitzonderlijke omstandigheden 

(EHRM 28 juni 2011 nr. 55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 70; EHRM 4 december 2012, nr. 

47017/09, Butt v. Noorwegen, par. 70; EHRM 31 juli 2008, nr. 265/07, Darren Omoregie v. Noorwegen, 

par. 57. EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland, par. 49. Zie ook EHRM 28 mei 

1985, nrs. 9214/80, 9473/81 en 9474/81, Abdulaziz, Cabales en Balkandali v. Verenigd Koninkrijk, par. 

68. EHRM 26 januari 1999, nr. 43279/98, Jerry, Olajide Sarumi v. Verenigd Koninkrijk 

(onontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 22 mei 1999, nr. 50065/99, Andrey Sheabashov v. Letland 

(onontvankelijkheidsbeslissing) en EHRM 5 september 2000, nr. 44328/98, Solomon v. Nederland 

(onontvankelijkheidsbeslissing). Bovendien moet worden gesteld dat indien twee personen met een 

verschillende nationaliteit wensen samen te wonen steeds minstens één van deze personen het land 

waarvan hij de nationaliteit heeft zal dienen te verlaten en de mogelijke implicaties hiervan op 

professioneel en sociaal vlak het gevolg zijn van de keuze om een gezin te vormen met een persoon 

met een andere nationaliteit die elders een legaal verblijf heeft (RVV, nr. 185.051 van 3 april 2017). 

Gezien het voorgaande wordt onderhavige verwijderingsbeslissing met respect voor art. 8 EVRM 

gerechtvaardigd en proportioneel geacht. 

Vasthouding 

(…)” 

 

Een vlucht voor repatriëring naar Tunesië is voorzien op 3 maart 2020.   

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig artikel 71, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

vreemdelingenwet) kan de vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving 

genomen met toepassing van artikel 7, tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift 

neer te leggen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van 

de plaats waar hij werd aangetroffen. In zoverre de vordering ook gericht is tegen de beslissing tot 

vrijheidsberoving, moet worden vastgesteld dat de Raad ter zake geen rechtsmacht heeft en de 

vordering in die mate onontvankelijk is. 

 

3. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, §1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, §2, eerste lid van de vreemdelingenwet, slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter  

 

3.2.1. De wettelijke bepaling  
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Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt:  

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.”  

 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling  

 

In casu bevindt verzoeker zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van 

de vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk 

vermoed. Het uiterst dringende karakter van de vordering staat in casu vast en wordt niet betwist door 

verweerder.  

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1 Verzoeker voert de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming 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 (hierna: het EVRM), van het proportionaliteitsbeginsel en van 

de motiveringsplicht.  

 

Verzoeker betoogt dat er een inmenging is in zijn privé- en gezinsleven die disproportioneel is. Er is niet 

op afdoende wijze een belangenafweging gebeurd. Verzoeker benadrukt dat hij samenwoont met zijn 

partner en kind. Bij een terugkeer wordt hij gescheiden van zijn partner en kind. Deze scheiding wordt 

nog verzwaard door het inreisverbod voor 10 jaar. Verzoeker verwijst naar het arrest van het EHRM 

Makdoudi tegen België (nr. 12848/15) en meent dat hij zich in dezelfde situatie bevindt. Verzoeker 

benadrukt dat er bij de belangenafweging geen rekening is gehouden met zijn Belgisch kind.    

 

3.3.2.2  Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende:  

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Vooreerst dient de Raad op te merkten dat artikel 8 van het EVRM op zichzelf geen motiveringsplicht 

inhoudt (RvS 28 november 2017, nr. 239.974 cassatie). 
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Wanneer de verzoeker een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats 

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

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

wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.  

 

Vooreerst merkt de Raad op dat de bestreden beslissing is genomen op grond van de artikelen 7, eerste 

lid, 1°, 3° en 12° van de vreemdelingenwet. Verzoeker verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de 

bij artikel 2 vereiste documenten. Hij is niet in bezit van een geldig paspoort voorzien van een geldig 

visum. Verzoeker betwist dit niet. Daarnaast wordt verzoeker geacht door zijn gedrag de openbare orde 

te kunnen schaden. Er wordt verwezen naar verschillende veroordelingen en gesteld dat gezien de 

herhaling en de maatschappelijke ernst en impact van de feiten wordt afgeleid dat verzoeker de 

openbare orde kan schaden. Ten slotte wordt vastgesteld dat verzoeker het voorwerp uitmaakt van een 

inreisverbod van 10 jaar dat noch opgeschort, noch opgeheven werd, met name op 26 april 2019. 

Tegen voormeld inreisverbod heeft verzoeker geen annulatieberoep ingediend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna de Raad) waardoor deze definitief in het rechtsverkeer is.  

 

Verder wordt in de bestreden beslissing vastgesteld dat verzoeker een eerste maal door de politie werd 

aangehouden op 18 oktober 2015. Het blijkt niet dat verzoeker nadien het grondgebied heeft verlaten of 

heeft getracht zijn verblijf op de wettelijke voorziene manier te regulariseren. Dit wordt evenmin betwist 

door verzoeker. Aldus wordt verzoeker geen verblijfsrecht of machtiging afgenomen waardoor het een 

eerste toegang tot het Rijk betreft, zodat er in deze stand van het geding geen inmenging is in het 

voorgehouden gezinsleven van de verzoeker en dus geen toetsing aan de hand van het tweede lid van 

artikel 8 van het EVRM geschiedt.  

 

Inzake immigratie heeft het EHRM 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 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; 

EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43).  

 

In dit geval moet worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de Staat om het recht op 

gezinsleven te handhaven. Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets, dit is een billijke 

afweging. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de Staat 

is, dan is er een schending van artikel 8, eerste lid, van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees v. 

Verenigd Koninkrijk, § 37).  

 

De omvang van de positieve verplichtingen die op de Staat rusten is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggende individueel geval. In het kader van een billijke 

afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en 

privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang 

van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen 

die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of 

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, § 70).  

 

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

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

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

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

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

het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 

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

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67).  

 

Voorts zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- en privéleven in de zin 

van artikel 8 van het EVRM zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van 

een gezins- en privéleven elders (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. v. Noorwegen, § 

89).  
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Een ander belangrijk element van de billijke afweging is te weten of het privé- en gezinsleven in het 

geding zich ontwikkeld heeft in een tijd waarin de betrokken personen wisten dat de situatie ten aanzien 

van de immigratieregels van een van hen zo was dat het onmiddellijk duidelijk was dat het behoud van 

dit privé- en gezinsleven binnen het gastland meteen al een precair karakter zou hebben. Het EHRM 

heeft al eerder geoordeeld dat wanneer dat het geval is, enkel in bijzonder uitzonderlijke 

omstandigheden de terugzending van het familielid dat niet de nationaliteit van het gastland heeft, een 

schending van artikel 8 van het EVRM betekent (EHRM 24 november 1998, nr. 40447/98, Mitchell v. 

Verenigd Koninkrijk; EHRM 22 juni 1999, nr. 27663/95, Ajayi en andere v. Verenigd Koninkrijk; EHRM 

31 januari 2006, nr. 50435/99, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 39).  

 

Gelet op het illegaal verblijf van de verzoeker, de strafrechtelijke veroordelingen, het recidivisme en de 

maatschappelijke impact van de feiten, blijkt niet dat er op de verwerende partij enige uit voormeld 

verdragsartikel afgeleide positieve verplichting zou rusten om de verzoeker op het grondgebied te 

gedogen vanwege zijn verblijf in België sinds 2015.  

 

Dat het bestaan van strafrechtelijke veroordelingen op zichzelf geen reden of motivering vormt voor het 

nemen van een verwijderingsbeslissing, betekent niet dat strafrechtelijke veroordelingen niet mee in 

overweging mogen worden genomen in het kader van een verwijderingsbeslissing om redenen van 

openbare orde of nationale veiligheid. Uit de omstandigheden die tot de strafrechtelijke veroordelingen 

hebben geleid, kan immers het bestaan van een persoonlijk gedrag blijken dat een werkelijke, actuele 

en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt die de 

verwijderingsbeslissing noodzaakt om de openbare orde of de nationale veiligheid te beschermen (HvJ 

27 oktober 1977, C-30/77, Bouchereau, pt. 28).  

 

Het komt de verwerende partij toe om op individuele basis te onderzoeken wat in het persoonlijk gedrag 

van een vreemdeling of in de strafbare feiten die deze vreemdeling heeft gepleegd een werkelijke, 

actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt die 

ter bescherming van de openbare orde of de nationale veiligheid een verwijderingsbeslissing kan 

rechtvaardigen (HvJ 13 september 2016, C-304/14, CS, pt. 46). Bij het beoordelen van een bedreiging 

voor de openbare orde moet rekening worden gehouden met de aard en ernst van de strafbare feiten, 

het aantal strafbare feiten en de veroorzaakte schade. Naast voldoende ernstig en werkelijk, dient deze 

bedreiging ook actueel te zijn. 

 

In de bestreden beslissing wordt daaromtrent het volgende gemotiveerd: “Betrokkene gebruikte 

verschillende aliassen en misleidde de Belgische autoriteiten over zijn werkelijke identiteit. Betrokkene 

verklaarde bij verschillende intercepties door de politie andere identiteiten: B. M., 07/10/1997, Egypte; B. 

M., Syrië; T. A., 07/10/1997, Egypte 

Betrokkene werd op 14/03/2016 door de CR Gent veroordeeld tot 14 maanden gevangenis voor gewone 

diefstal en poging tot wanbedrijf. Op 30/06/2017 werd betrokkene veroordeeld tot 18 maanden 

gevangenis wegens inbreuken op de wetgeving inzake drugs. Op 27/03/2018 werd hij door het Hof van 

Beroep te Gent veroordeeld tot 1 jaar gevangenis voor diefstal met braak, inklimming, valse sleutels. Op 

26/02/2019 werd betrokkene door het Hof van Beroep te Gent veroordeeld tot 5 maanden gevangenis 

wegens inbreuken op de wetgeving inzake drugs. 

Gezien de herhaling en de maatschappelijke ernst en impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat 

betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. De maatschappelijke 

impact van druggerelateerde feiten werd reeds herhaaldelijk benadrukt door het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (hierna: het EHRM). Het EHRM heeft gesteld dat Staten, gelet op de 

vernietigende effecten van drugs op mensenlevens, in beginsel gerechtigd zijn doortastend op te treden 

tegen personen die actief betrokken zijn bij de verspreiding ervan. Het EHRM beschouwt het dealen van 

drugs als een ernstige verstoring van de openbare orde en 

een ondermijning van de gezondheid van anderen (EHRM 19 februari 1998, Dalia t. Frankrijk, EHRM 30 

november 1999, Baghli t. Frankrijk; EHRM 11 juli 2002, Amrollahi t. Denemarken; EHRM 10 juli 2003, 

Benhebba t. Frankrijk). Ook het Europees Hof van Justitie heeft reeds uiteengezet dat de bestrijding van 

de georganiseerde drugscriminaliteit onder het begrip “ernstige redenen van openbare orde of openbare 

veiligheid” valt (cf. conclusie in HvJ 23 november 2010, C-145/09, Land Baden-Württemberg tegen 

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

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

operationele middelen en zeer dikwijls grensoverschrijdende connecties. Gelet op de verwoestende 

effecten van de met deze handel verbonden criminaliteit wordt in kaderbesluit 2004/757/JBZ van de 

Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de 

bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale 
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drugshandel (PB L 335, blz. 8) in het eerste punt van de considerans overwogen dat de illegale 

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

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

47. Drugsverslaving is een ramp voor de individuele mens en een economisch en sociaal gevaar voor 

de mensheid (zie in die zin met name arrest van 26 oktober 1982, Wolf, 221/81, Jurispr. blz. 3681, punt 

9, en EHRM, arrest Aoulmi tegen Frankrijk van 17 januari 2006, § 86); ook kan de georganiseerde 

drugshandel zulke vormen aannemen dat zij een rechtstreekse bedreiging vormt voor de gemoedsrust 

en de fysieke veiligheid van de bevolking als geheel of een groot deel daarvan. 54. Hoe dan ook, daar 

het Hof heeft verklaard dat een lidstaat in verband met de handhaving van de openbare orde het gebruik 

van verdovende middelen als een zodanig gevaar voor de samenleving kan beschouwen dat ten 

aanzien van buitenlanders die de wetgeving inzake verdovende middelen overtreden, bijzondere 

maatregelen gerechtvaardigd zijn (zie arrest van 19 januari 1999, Calfa, C-348/96, Jurispr. blz. I-11, 

punt 22, en arrest Orfanopoulos en Oliveri, reeds aangehaald, punt 67). 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem betekend 

werd op 18/10/2015, 25/04/2016, 15/05/2016, 25/07/2016, 10/08/2017, 20/08/2017, 28/03/2018 en 

26/04/2019. Hij kreeg een herbevestiging van een eerder bevel om het grondgebied te verlaten 

betekend op 02/05/2016, 15/06/2016, 18/06/2016, 29/06/2016, 03/09/2017, 13/10/2017, 26/11/2018, 

01/02/2019, 12/03/2019 en 11/09/2019. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet 

uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Betrokkene heeft ook geen gevolg gegeven aan het inreisverbod van 10 jaar dat hem betekend werd op 

26/04/2019.” 

 

Verzoeker betwist niet dat hij bij herhaling het voorwerp is geweest van veroordelingen voor strafbare  

feiten.  Verzoeker toont niet aan dat het kennelijk onredelijk is om uit het geheel van de opgelopen 

veroordelingen, de terugkerende aard ervan en de maatschappelijke impact ervan, af te leiden dat 

verzoeker door zijn gedrag wordt geacht de openbare orde te schaden.  

 

Verwerende partij heeft blijkens een lezing van de bestreden beslissing met dit element rekening 

gehouden bij de beoordeling van zijn gezins- en privéleven. In tegenstelling tot verzoekers betoog heeft 

de verwerende partij weldegelijk vervolgens een afweging gemaakt met zijn gezinsleven.  

 

In de bestreden beslissing wordt immers het volgende overwogen: “Betrokkene verklaart op 17/02/2020 

dat hij een partner heeft in België, namelijk de genaamde V. Ya., met wie hij ook een zoon zou hebben, 

namelijk de genaamde V. Yo.. 

Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkenen niet gehuwd zijn, noch wettelijk samenwonend. Een 

huwelijk of een wettelijke samenwoonst geven bovendien ook niet automatisch recht op verblijf. 

Bovendien heeft betrokkene zich in februari 2019 geïnformeerd bij de Stad Brugge met betrekking tot de 

erkenning van V. Yo., maar de procedure werd niet opgestart. Betrokkene heeft zich sindsdien niet meer 

aangemeld bij de stad Brugge met betrekking tot de erkenning van V. Yo.. Wat een mogelijke schending 

van artikel 8 EVRM betreft, kunnen we stellen dat uit de aard en de ernst van de door hem gepleegde 

feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging vormt voor het fundamenteel belang van de samenleving. Betrokkene verklaart ook dat hij 

een zus zou hebben in Zwitserland Het familiale en persoonlijke belang van betrokkene is hier dan ook 

ondergeschikt aan de vrijwaring van de openbare orde. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt 

immers in het arrest met nummer 49830 dd 22.04.2010 onder andere dat uit artikel 8, tweede lid van het 

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

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

te verzekeren. Het feit dat betrokkene een partner zou hebben in België kan niet worden weerhouden in 

het kader van de bepalingen van artikel 8§1van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft 

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

Overeenkomstig artikel 8, eerste lid van het EVRM dient het recht op gezins- en familieleven erkend en 

geëerbiedigd te worden. Het tweede lid van art. 8 EVRM stipuleert echter dat deze bescherming niet 

absoluut is, er kan van afgeweken worden in het kader van de bescherming van de openbare orde. Het 

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

geintegreerd zijn in de Belgische samenleving en dit ook niet na te streven. Het staat de partner van 

betrokkene bovendien vrij om hem samen met haar kind achterna te reizen naar het land van herkomst 

om aldaar het familiale leven verder te zetten. De partner van betrokkene kan er uiteraard ook voor 

kiezen om in België te blijven en contact te onderhouden via mail, telefoon en andere moderne 

communicatiemiddelen en via periodieke reizen naar de plaats waar betrokkene verblijft. Verder dient te 

worden opgemerkt dat de loutere omstandigheid dat betrokkene tijdens zijn illegaal verblijf een 

gezinsleven heeft opgebouwd in België, hem geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf 
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en bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM (zie in deze zin EHRM 5 september 

2000, nr. 44328/96, Solomon v Nederland, EHRM 31 juli 2008, nr. 265/07, Darren Omoregie v. 

Noorwegen; EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 

21878/06, Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77). Een gezinsleven dat wordt gesticht op een moment 

dat de betrokken personen zich bewust dienden te zijn van het feit dat de verblijfsstatus van één van 

hen van die aard is dat het voortbestaan van dat gezinsleven op het grondgebied van de 

Verdragsluitende Staat van bij de aanvang precair is, geeft volgens het Hof dan ook geen aanleiding tot 

een gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming tegen verwijdering onder 

artikel 8 EVRM, tenzij in zeer uitzonderlijke omstandigheden (EHRM 28 juni 2011 nr. 55597/09, Nunez 

v. Noorwegen, par. 70; EHRM 4 december 2012, nr. 47017/09, Butt v. Noorwegen, par. 70; EHRM 31 

juli 2008, nr. 265/07, Darren Omoregie v. Noorwegen, par. 57. EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, 

Konstatinov v. Nederland, par. 49. Zie ook EHRM 28 mei 1985, nrs. 9214/80, 9473/81 en 9474/81, 

Abdulaziz, Cabales en Balkandali v. Verenigd Koninkrijk, par. 68. EHRM 26 januari 1999, nr. 43279/98, 

Jerry, Olajide Sarumi v. Verenigd Koninkrijk (onontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 22 mei 1999, nr. 

50065/99, Andrey Sheabashov v. Letland (onontvankelijkheidsbeslissing) en EHRM 5 september 2000, 

nr. 44328/98, Solomon v. Nederland (onontvankelijkheidsbeslissing). Bovendien moet worden gesteld 

dat indien twee personen met een verschillende nationaliteit wensen samen te wonen steeds minstens 

één van deze personen het land waarvan hij de nationaliteit heeft zal dienen te verlaten en de mogelijke 

implicaties hiervan op professioneel en sociaal vlak het gevolg zijn van de keuze om een gezin te 

vormen met een persoon met een andere nationaliteit die elders een legaal verblijf heeft (RVV, nr. 

185.051 van 3 april 2017).” 

 

De verwerende partij merkt op dat verzoeker niet gehuwd is, noch wettelijk samenwoont met zijn 

partner. Evenmin heeft verzoeker, tot op heden, het kind V.Yo. erkend. Dit wordt niet betwist door 

verzoeker. Hij stelt evenwel dat hij in realiteit bij zijn gezin woont en dat hij stappen onderneemt om zijn 

kind te kunnen erkennen. Verzoeker voegt stukken en foto’s toe in bijlage van het verzoekschrift waaruit 

het gezinsleven met zijn partner en kind blijkt. Uit de motivering in de bestreden beslissing blijkt evenwel 

dat er wel degelijk met de feitelijke gezinssituatie rekening is gehouden waar de verwerende partij stelt: 

“Het staat de partner van betrokkene bovendien vrij om hem samen met haar kind achterna te reizen 

naar het land van herkomst om aldaar het familiale leven verder te zetten. De partner van betrokkene 

kan er uiteraard ook voor kiezen om in België te blijven en contact te onderhouden via mail, telefoon en 

andere moderne communicatiemiddelen en via periodieke reizen naar de plaats waar betrokkene 

verblijft. Verder dient te worden opgemerkt dat de loutere omstandigheid dat betrokkene tijdens zijn 

illegaal verblijf een gezinsleven heeft opgebouwd in België, hem geen gerechtigde verwachting op een 

toelating tot verblijf en bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM (…). Een 

gezinsleven dat wordt gesticht op een moment dat de betrokken personen zich bewust dienden te zijn 

van het feit dat de verblijfsstatus van één van hen van die aard is dat het voortbestaan van dat 

gezinsleven op het grondgebied van de Verdragsluitende Staat van bij de aanvang precair is, geeft 

volgens het Hof dan ook geen aanleiding tot een gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en 

bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 EVRM, tenzij in zeer uitzonderlijke omstandigheden (…). 

Bovendien moet worden gesteld dat indien twee personen met een verschillende nationaliteit wensen 

samen te wonen steeds minstens één van deze personen het land waarvan hij de nationaliteit heeft zal 

dienen te verlaten en de mogelijke implicaties hiervan op professioneel en sociaal vlak het gevolg zijn 

van de keuze om een gezin te vormen met een persoon met een andere nationaliteit die elders een 

legaal verblijf heeft”.  

 

In tegenstelling tot verzoekers betoog is dit motief niet in strijd met de vaststelling in de bestreden 

beslissing dat verzoeker niet heeft meegewerkt met de overheden aangezien hij zich niet heeft 

aangemeld bij de gemeente en evenmin een bewijs heeft geleverd dat hij op hotel logeert. Verzoeker 

verwijst thans naar zijn feitelijke gezinssituatie en het feit dat hij samenwoont met zijn partner en kind 

doch dit neemt niet weg dat hij zich nooit heeft aangemeld bij de gemeente om zijn feitelijke 

verblijfsplaats op te geven. Bovendien benadrukt de verwerende partij in de nota dat het niet is omdat 

verzoeker een effectief beschermenswaardig gezinsleven zou aantonen dat hij hieruit een verblijfsrecht 

kan putten. Uit een illegaal verblijf kunnen geen rechten worden geput. Verzoeker heeft zijn gezinsleven 

in België ontwikkeld op het ogenblik dat hij zich bewust was of diende te zijn van zijn illegale 

verblijfsstatus. Het voortbestaan van zijn voorgehouden feitelijk gezinsleven is aldus precair. In dit 

verband merkt de verwerende partij overigens op dat verzoeker op verblijfsrechtelijk vlak, sinds 2015 

geen enkele effectieve stap heeft ondernomen met het oog op de bescherming van zijn gezinsleven.   
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Verzoeker verwijst naar het inreisverbod en meent dat hij zijn gezinsleven niet kan hervatten hierdoor. 

Evenwel toont verzoeker geen onoverkomelijke hinderpalen aan om het gezinsleven in het land van 

herkomst of elders te leiden. De verwerende partij motiveert op kennelijk redelijke wijze dat niets zijn 

familie ervan weerhoudt om hem te bezoeken in zijn land van herkomst. Verzoeker kan met deze 

familieleden ook contact houden via de moderne communicatiemiddelen. Aangezien verzoeker geen 

hinderpalen aantoont voor het verderzetten van het gezinsleven elders, maakt hij een schending van 

artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk. Verzoeker betwist niet dat hij geen gevolg heeft gegeven aan 

tal van eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten en aan het inreisverbod van 26 april 2019. Het 

staat verzoeker vrij om vanuit zijn herkomstland een verzoek tot opheffing of intrekking in te dienen van 

zijn inreisverbod. Met het argument dat zijn partner tewerkgesteld is in België toont hij geen 

onoverkomelijk hinderpaal aan, nu hij niet aantoont dat zijn partner of hijzelf niet tewerkgesteld zouden 

kunnen worden in zijn land van herkomst of elders. In de bestreden beslissing wordt in dit verband ook 

gewezen op het feit dat indien twee personen met een verschillende nationaliteit wensen samen te 

wonen, steeds minstens één van de twee het land waarvan hij de nationaliteit heeft zal moeten verlaten. 

De mogelijke implicaties hiervan op professioneel en sociaal vlak zijn het gevolg van de keuze om een 

gezin te vormen met een persoon met een andere nationaliteit die elders een legaal verblijf heeft.    

 

Waar verzoeker doelt op zijn privéleven, toont verzoeker met zijn betoog evenmin een schending van 

het privéleven in het licht van artikel 8 van het EVRM aan. Verzoeker beperkt zich immers tot algemene 

en vage beweringen. Daarnaast kan nog worden opgemerkt dat, zelfs al zou verzoeker met voornoemd 

betoog het bestaan van zijn privéleven hebben aangetoond, hij hoe dan ook niet aantoont dat de 

opgebouwde banden van die aard en intensiteit zijn dat zij in casu onder de bescherming van artikel 8 

van het EVRM zouden kunnen vallen.  

 

De Raad stelt verder vast dat verzoeker niet legaal in België verblijft. Verzoeker verblijft sinds 2015 op 

het Belgische grondgebied doch de loutere verblijfsduur toont verder geen positieve integratie aan, 

temeer nu in de bestreden beslissing wordt verwezen naar de strafrechtelijk feiten en veroordelingen. 

Verzoeker brengt met zijn summier en ongestaafd betoog dan ook geen nieuwe elementen bij die 

aantonen dat wat betreft zijn gezins- en privéleven vooralsnog een nieuwe beoordeling of afweging in 

het kader van de bestreden beslissing aan de orde is en dat een nieuwe motivering hieromtrent zich 

opdringt. 

 

Dat met zijn kind in België geen rekening werd gehouden, zoals verzoeker wil laten geloven, kan niet 

worden bijgetreden. Er wordt evenwel gewezen op het feit dat verzoeker het kind vooralsnog niet heeft 

erkend. Thans stelt verzoeker dat hij sinds 1 jaar poogt om zijn kind te erkennen en dat hij in het 

ziekenhuis werd beschouwd als de vader. De Raad merkt in dit verband op dat de verwerende partij, 

blijkens de stukken van het administratief dossier er geen kennis van had. Verwerende partij heeft 

tevens gewezen op de mogelijkheid om zijn gezinsleven in zijn land van herkomst of elders verder te 

zetten. In dit verband moet ook worden benadrukt dat het kind van verzoeker nog een zeer jonge leeftijd 

heeft waardoor een aanpassing gemakkelijk verloopt (cf. EHRM 12 juli 2012, nr. 54131/10, 

Bajsultanov/Oostenrijk), dat verzoeker niet aantoont dat zijn partner niet tot een verblijf in Tunesië kan 

worden toegelaten en dat uit artikel 8 van het EVRM geen algemene verplichting voor een Staat kan 

worden afgeleid om de keuze van de gemeenschappelijke verblijfplaats van vreemdelingen te 

eerbiedigen of om een gezinsvorming op het grondgebied toe te laten (EHRM 19 februari 1996, nr. 

23.218/94, Gül/Zwitserland; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM Deel 2 

Artikelsgewijze Commentaar, Volume I, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 754-756).  

 

Rekening houdende met al de omstandigheden van de zaak en in het bijzonder met het feit dat 

verzoeker ernstige strafbare feiten heeft gepleegd, blijkt niet dat wanneer het privé- en gezinsleven dat 

verzoeker in België heeft opgebouwd wordt afgewogen tegen het legitiem algemeen belang dat gebaat 

is met een effectieve immigratiecontrole en maatregelen die gericht zijn op de bescherming van de 

openbare orde, dit leidt tot de conclusie dat er sprake is van een disproportionele inmenging in zijn 

privé- en gezinsleven (cf. EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi/Verenigd Koninkrijk).  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt weldegelijk dat er een afweging werd gemaakt tussen verzoekers 

privé-belangen en het algemeen belang. Het feit dat verzoeker het hiermee niet eens is, volstaat niet om 

een schending van artikel 8 van het EVRM te weerhouden.  

 

Uit het voorgaande volgt dat de verwerende partij in het kader van het recht op eerbiediging van het 

privé- en gezinsleven de individuele belangen van verzoeker en zijn gezin heeft afgewogen tegen het 

algemeen belang van de Belgische staat in het handhaven van de openbare orde. Hij heeft daarbij op 
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zorgvuldige wijze alle feiten en omstandigheden die de situatie van verzoeker kenmerken en hem 

kenbaar werden gemaakt, in overweging genomen. De verwerende partij heeft deze nieuwe feiten en 

omstandigheden vervolgens kenbaar afgewogen tegen de vaststelling dat er ernstige redenen van 

openbare orde aanwezig zijn die voortvloeien uit het gedrag van verzoeker. Uit de bestreden beslissing 

volgt dat de verwerende partij zich op het standpunt heeft gesteld dat de beslissing in casu een 

noodzakelijke maatregel vormt ter bescherming van de openbare orde en dat de belangen van 

verzoeker in casu niet doorwegen. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM en van het proportionaliteitsbeginsel wordt op het eerste 

gezicht niet aannemelijk gemaakt. 

 

Verzoeker stelt dat hij “niet zinnens (is) onder te duiken”. Dat hij immers voor de woning door de politie 

werd aangehouden en dat de verwerende partij aldus perfect op de hoogte is van zijn verblijfplaats.  

 

Verzoeker geeft aldus kritiek op de toepassing van artikel 74/14 van de vreemdelingenwet en het feit dat 

hem geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan.  

 

In de bestreden beslissing wordt in casu het volgende gemotiveerd:  

 

“Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

5° Betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk of een andere lidstaat dat noch 

opgeheven, noch opgeschort werd. 

(…) 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert. 

Betrokkene gebruikte verschillende aliassen en misleidde de Belgische autoriteiten over zijn werkelijke 

identiteit. 

Betrokkene verklaarde bij verschillende intercepties door de politie andere identiteiten: B. M., 

07/10/1997, Egypte; B. M., Syrië; T. A., 07/10/1997, Egypte 

(…) 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem betekend 

werd op 18/10/2015, 25/04/2016, 15/05/2016, 25/07/2016, 10/08/2017, 20/08/2017, 28/03/2018 en 

26/04/2019. Hij kreeg een herbevestiging van een eerder bevel om het grondgebied te verlaten 

betekend op 02/05/2016, 15/06/2016, 18/06/2016, 29/06/2016, 03/09/2017, 13/10/2017, 26/11/2018, 

01/02/2019, 12/03/2019 en 11/09/2019. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet 

uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Betrokkene heeft bovendien ook geen gevolg gegeven aan het inreisverbod van 10 jaar dat hem 

betekend werd op 26/04/2019.” 

 

Verweerder past bijgevolg artikel 1, §2, 1°, 3°, 4° en 5° van de vreemdelingenwet toe: “Het in paragraaf 

1, 11°, bedoelde risico op onderduiken moet actueel en reëel zijn. Het wordt na een individueel 

onderzoek en op basis van een of meer volgende objectieve criteria vastgesteld, rekening houdend met 

alle omstandigheden die eigen zijn aan elk geval :  1° de betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst 

of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag ingediend, of heeft zijn verzoek om internationale 

bescherming niet binnen de door deze wet voorziene termijn gedaan;  3° de betrokkene werkt niet mee 

of heeft niet meegewerkt in het kader van zijn betrekkingen met de overheden die belast zijn met de 

uitvoering van en/of het toezicht op de naleving van de reglementering inzake de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 4° de betrokkene heeft 

duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan een van de volgende maatregelen wil houden of heeft zich reeds 

niet aan een van deze maatregelen gehouden :   a) een overdrachts-, terugdrijvings- of 

verwijderingsmaatregel; 5° de betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk en/of 

in een andere lidstaat dat noch opgeheven, noch opgeschort werd;”.  
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Verzoeker betwist niet dat hij zich niet heeft aangemeld bij de gemeente; dat hij gebruik maakte van 

verschillende aliassen; dat hij geen gevolg heeft gegeven aan verschillende bevelen om het 

grondgebied te verlaten en dat hem op 26 april 2019 een inreisverbod werd ter kennis gebracht. Het feit 

dat verzoeker voor zijn woning is aangehouden doet hieraan geen afbreuk en volstaat om een risico op 

onderduiken vast te stellen.   

 

Waar verzoeker tenslotte verwijst naar het arrest Makdoudi van het EHRM merkt de Raad op dat 

verzoeker zich niet in dezelfde omstandigheden bevindt. De Belgische Staat werd veroordeeld omdat 

het geen rekening had gehouden met het feit dat dhr. Makdoudi vader is van een Belgisch kind. Hij was 

veroordeeld in 2010 tot een gevangenisstraf van 42 maanden. Hij verbleef in de gevangenis tot 

december 2012. In 2011 erkende hij het Belgisch kind dat geboren was op 15 maart 2010. Een 

ministerieel besluit tot uitwijzing werd hem ter kennis gebracht in 2011 gevolgd door bevelen om het 

grondgebied te verlaten. Op 27 juli 2016 werd hij gerepatrieerd naar Tunesië. Het EHRM oordeelde dat 

er nooit een belangenafweging werd doorgevoerd noch door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

noch door de Raad van State. In casu is er evenwel geen erkenning van het kind. Bovendien is uit de 

bespreking hierboven gebleken dat de verwerende partij weldegelijk verzoekers persoonlijke belangen 

heeft afgewogen tegen het openbaar belang. De proportionaliteitstoets in het kader van artikel 8 van het 

EVRM werd weldegelijk tot uitdrukking gebracht in de motieven van de bestreden beslissing.  

 

De schending van de motiveringsplicht wordt prima facie niet aangetoond.  

 

3.3.3. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat geen van de aangevoerde middelen ernstig is. 

 

3.4. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. Deze vaststelling volstaat om de 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid af te wijzen. 

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig februari tweeduizend twintig 

door: 

 

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

 

mevr. H. CALIKOGLU , toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

H. CALIKOGLU N. MOONEN 

 


