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 nr. 234 247 van 19 maart 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESPERS 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 18 september 2019 

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

van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van “19 juli 2019” tot het opleggen van 

een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 november 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

5 december 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. DE LIEN loco advocaat R. 

JESPERS, en van advocaat L. RAUX, die loco advocaten D. MATRAY en A. DE WILDE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker trad op 25 januari 2006 in Marokko in het huwelijk met zijn Belgische partner en diende op 

3 april 2006 een aanvraag in tot vestiging als echtgenoot van een Belg. 

 

1.2. Op 4 september 2006 werd verzoeker in het bezit gesteld van een identiteitskaart voor vreemdelingen. 

 

1.3. Verzoeker werd tussen 20 juli 2006 en 7 mei 2015 tot driemaal toe veroordeeld wegens inbreuken op 

de drugwetgeving. 
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1.4. Op 6 juli 2017 trof de toenmalig bevoegde staatssecretaris een beslissing tot beëindiging van het 

verblijfsrecht (bijlage 21). Verzoeker stelde tegen deze beslissing een vordering tot schorsing en een 

beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), die bij arrest 

van 28 maart 2018 werden verworpen (RvV 28 maart 2018, nr. 201 814). Het cassatieberoep dat bij de 

Raad van State werd ingesteld tegen voormeld arrest werd op 19 juni 2018 niet-toelaatbaar verklaard 

(RvS 19 juni 2018, nr. 12.893 (c)). 

 

1.5. Verzoeker diende op 22 november 2018 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis 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), die op 27 juni 2019 

onontvankelijk werd verklaard. 

 

1.6. De gemachtigde van de toenmalig bevoegde staatssecretaris trof op 30 november 2018 een 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en inreisverbod en terugleiding tot de 

grens met vasthouding met het oog op verwijdering. De Raad schorste de tenuitvoerlegging van deze 

beslissing in zijn arrest van 10 december 2018 (RvV 10 december 2018, nr. 213 719). Deze beslissing 

werd op 11 december 2018 ingetrokken. 

 

1.7. Op 21 mei 2019 verzond de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie (hierna: de minister) een vragenlijst in het kader van het hoorrecht naar verzoeker. 

 

1.8. De gemachtigde van de minister trof op 5 augustus 2019 een beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.9. De gemachtigde van de minister trof op 19 augustus 2019 (de beslissing vermeldt echter 

“19.07.2019”) een beslissing tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies). Verzoeker werd 

hiervan op 19 augustus 2019 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

Aan mijnheer: 

Naam: L.(…) 

Voornaam: A.(…) 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Nationaliteit: Marokko 

wordt een inreisverbod voor 5 jaar opgelegd voor het volledige Schengengrondgebied. Wanneer 

betrokkene evenwel in het bezit is van een geldige verblijfstitel afgeleverd door één van de lidstaten, dan 

geldt dit inreisverbod enkel voor het grondgebied van België.  

De beslissing tot verwijdering van 05.08.2019 gaat gepaard met dit inreisverbod.  

REDEN VAN DE BESLISSING:  

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van artikel 74/11 van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

Overeenkomstig artikel 74/11, §1, vierde lid van de Wet 15/12/1980, kan een beslissing tot verwijdering 

gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar indien de onderdaan van een derde land een 

ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Uit hetzelfde wetsartikel blijkt 

eveneens dat de duur van het inreisverbod vastgesteld wordt door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van het geval.  

Uw gedrag vormt weldegelijk een ernstige bedreiging voor de openbare orde:  

Het recht op verblijf dat u in 2006 bekomen had, werd op 06.07.2017 om ernstige redenen van openbare 

orde beëindigd op basis van artikel 44bis§2, deze beslissing werd aan u betekend op 12.07.2017. Op 

20.07.2017 diende u bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: RVV) een verzoekschrift in om 

de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring van de beslissing tot beëindiging van verblijf 

d.d. 06.07.2017 te vorderen. Op 28.03.2018 werd de vordering tot schorsing en het beroep tot 

nietigverklaring door de RVV verworpen. Op 02.05.2018 stelde u een cassatieberoep in bij de Raad van 

State (hierna: RvS) tegen het arrest d.d. 28.03.2018 van de RVV. Het cassatieberoep werd niet-

toelaatbaar bevonden door de RvS op 19.06.2018.  

Op 26.06.2006 werd u aangehouden en opgesloten in de gevangenis te Mechelen naar aanleiding van 

een veroordeling bij verstek d.d. 01.12.2005 (12 maanden gevangenisstraf uit hoofde van inbreuk op de 
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wetgeving inzake drugs). U tekende verzet aan tegen deze veroordeling en op 20.07.2006 werd u door 

de correctionele rechtbank te Mechelen veroordeeld tot een werkstraf van 70 uren (vervangende 

gevangenisstraf 6 maanden) daar u zich schuldig gemaakt had aan verdovende middelen in bezit gehad, 

verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te hebben, namelijk een niet nader bepaalde 

hoeveelheid cocaïne (feit gepleegd op 17.08.2005); aan psychotrope stoffen in bezit gehad, verkocht of 

te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te hebben, namelijk een niet nader bepaalde hoeveelheid 

amfetamine (feit gepleegd op 17.08.2005); aan verdovende middelen in bezit gehad, verkocht of te koop 

gesteld, afgeleverd of aangeschaft te hebben, namelijk een niet nader bepaalde hoeveelheid cocaïne 

(meermaals op een niet nader bepaald tijdstip tussen 01.07.2005 en 18.08.2005).  

U werd op 22.04.2011 door de correctionele rechtbank te Mechelen veroordeeld tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 4 jaar in staat van wettelijke herhaling daar u zich schuldig gemaakt had 

aan verdovende middelen in bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te 

hebben, namelijk een onbepaalde hoeveelheid cocaïne en een onbepaalde hoeveelheid hasj, met de 

omstandigheid dat het misdrijf een daad is van deelneming aan de hoofd-of bijkomende bedrijvigheid van 

een vereniging, in de hoedanigheid van leidend persoon; aan verdovende middelen te hebben ingevoerd, 

in bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te hebben, namelijk een onbepaalde 

hoeveelheid cocaïne en een onbepaalde hoeveelheid hasj, met de omstandigheid dat het misdrijf een 

daad is van deelneming aan de hoofd-of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, in de hoedanigheid 

van leidend persoon (feiten gepleegd tussen 01.12.2009 en 12.06.2010, meermaals op nader bepaalde 

tijdstippen).  

Op 12.02.2014 werd u door de Correctionele Rechtbank te Mechelen veroordeeld, op 17.02.2014 tekende 

u beroep aan tegen deze veroordeling. U werd op 07.05.2015 door het Hof van Beroep te Antwerpen 

veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 40 maanden daar u zich schuldig gemaakt 

heeft aan verdovende middelen in bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te 

hebben, namelijk niet nader bepaalde hoeveelheden cocaïne, met de omstandigheid dat het misdrijf een 

daad is van deelneming aan de hoofd-of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging (feiten gepleegd 

tussen 14.11.2011 en 22.11.2012, meermaals op nader bepaalde tijdstippen).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een diffuse vorm van criminaliteit, met indrukwekkende economische en operationele middelen en zeer 

dikwijls grensoverschrijdende connecties. Gelet op de verwoestende effecten van de met deze handel 

verbonden criminaliteit wordt in kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende 

de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met 

betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel (PB L 335, blz. 8) in het eerste punt van 

de considerans overwogen dat de illegale drugshandel een bedreiging vormt voor de gezondheid, de 

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

en de veiligheid van de lidstaten. 47. Drugsverslaving is een ramp voor de individuele mens en een 

economisch en sociaal gevaar voor de mensheid (zie in die zin met name arrest van 26 oktober 1982, 

Wolf, 221/81, Jurispr. blz. 3681, punt 9, en EHRM, arrest Aoulmi tegen Frankrijk van 17 januari 2006, § 

86); ook kan de georganiseerde drugshandel zulke vormen aannemen dat zij een rechtstreekse 

bedreiging vormt voor de gemoedsrust en de fysieke veiligheid van de bevolking als geheel of een groot 

deel daarvan. 54. Hoe dan ook, daar het Hof heeft verklaard dat een lidstaat in verband met de handhaving 

van de openbare orde het gebruik van verdovende middelen als een zodanig gevaar voor de samenleving 

kan beschouwen dat ten aanzien van buitenlanders die de wetgeving inzake verdovende middelen 

overtreden, bijzondere maatregelen gerechtvaardigd zijn (zie arrest van 19 januari 1999, Calfa, C-348/96, 

Jurispr. blz. I-11, punt 22, en arrest Orfanopoulos en Oliveri, reeds aangehaald, punt 67).”  

U werd reeds driemaal correctioneel gestraft voor inbreuken op de wetgeving inzake drugs.  

De feiten waarvoor u op 22.04.2011 veroordeeld werd, zijn zeer ernstig. Zo blijkt dat u, als leidinggevend 

figuur, een handel in cocaïne opgezet had waarbij wekelijks grote hoeveelheden (2 tot 3 kg) cocaïne 

werden verkocht. Uit analyse van relevante gesprekken bleek dat de vereniging gestructureerd werkte via 

een welbepaalde rol-en taakverdeling met zeer duidelijke (hiërarchische) afspraken en 

afschermingstechnieken. U zou zich, als leidinggevend figuur, niet bezig houden met verkopen onder de 
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50 à 100 gram. U verklaarde aan uw klanten dat u reeds 12 jaar werkervaring had in de drugsbranche. 

Tijdens het onderzoek trachtte u met alle middelen het onderzoek te dwarsbomen en kwam uw 

leugenachtige en bedorven aard duidelijk naar boven (zie “Uiteenzetting der feiten” opgesteld door M. U., 

eerste substituut procureur des Konings, Parket Mechelen). Uit het vonnis d.d. 22.04.2011 blijkt o.a. dat 

er geen enkele twijfel bestond dat u zich zeer intensief en op grote schaal bezig hield met handel in 

cocaïne en cannabis. U erkende ter terechtzitting dat u uw broer sedert 2 à 2,5 jaar geholpen had bij diens 

handel in cocaïne en betuigde daarover uw spijt, uit het onderzoek blijkt echter dat u zelf de spil was van 

een vereniging van personen die voornamelijk cocaïne maar ook cannabis verhandelde aan tal van 

derden, dit in allerlei hoeveelheden en kwaliteiten en op grote schaal (zie p.12). Het vonnis d.d. 22.04.2011 

vermeldt: “Ten aanzien van alle beklaagden geldt dat deze feiten bijzonder laakbaar zijn en getuigen van 

een gebrek aan normbesef en aan respect, uit zucht naar gemakkelijk geldgewin, voor de fysieke en 

psychische gezondheid van de personen die gebruiker zijn van de verdovende middelen en psychotrope 

stoffen die beklaagden verhandelen. Tevens wordt rekening gehouden met de grote omvang van de 

illegale praktijken van beklaagden, die wat eerste [met ‘eerste beklaagde’ wordt naar u verwezen] tot en 

met zesde beklaagden betreft, werden bewerkstelligd door het nagenoeg bedrijfsmatig karakter van hun 

organisatie. . . . Wat eerste beklaagde betreft wordt gewezen op de vaststelling dat hij de voornaamste 

leidinggevende rol in de vereniging speelde. Eerste beklaagde handelde bovendien uit geldzucht en 

geenszins louter voor de financiering van zijn eigen druggebruik en dat van zijn echtgenote, die hij 

overigens daartoe had gebracht. Verder wordt rekening gehouden met de strafrechtelijke voorgaanden 

van eerste beklaagde inzake bezit en handel in drugs, meer bepaald zijn eerdere veroordeling tot een 

autonome werkstraf wegens bezit van en handel in verdovende middelen door vonnis de dato 20 juli 2006 

van de correctionele rechtbank te Mechelen.” (zie vonnis d.d. 22.04.2011 p. 23).  

U had kennelijk geen enkele lering getrokken uit de zware bestraffing die u kreeg en u aarzelde niet om 

opnieuw een rol op te nemen in een netwerk van georganiseerde drughandel, ditmaal als één van de 

“onderdealers”. Uit het arrest d.d. 07.05.2015 blijkt dat het wederom ging om een georganiseerde 

drughandel waarbij op grote schaal verhandeld werd, de precieze verhandelde hoeveelheden drugs 

bleken echter niet te achterhalen. Het feit dat u zo kort na de veroordeling d.d. 22.04.2011 het risico nam 

om u opnieuw in te laten met de drugshandel, wijst er op dat het niet anders kan dan dat er grote winsten 

mee gemoeid zijn en dat u bereid was om het risico te nemen opnieuw zwaar gestraft te worden na 

afweging van dit risico tegen de grote financiële voordelen van deze criminele handel. Uit voorgaande 

blijkt dan ook dat het spijt dat u betuigde tijdens de rechtszitting d.d. 22.04.2011 duidelijk niet gemeend 

was. Dit bevestigt nogmaals uw leugenachtig karakter en maakt dat uw huidige spijtbetuigingen geen 

waarborg bieden dat u zich niet opnieuw zou kunnen inlaten met drugs en drughandel.  

Het gegeven dat u reeds penitentiair verlof genoot en uitgaansvergunningen heeft gekregen die zonder 

problemen lijken te zijn verlopen, alsook de omstandigheid dat de SURB u eerst elektronisch toezicht en 

daarna een voorwaardelijke invrijheidstelling verleende, doet niets af aan het feit dat er nog steeds een 

risico bestaat dat u opnieuw de openbare orde zou schaden. Het is immers in uw eigen belang dat u zich 

gedraagt tijdens uitgangsvergunningen, ET en een Voorwaardelijke invrijheidstelling daar enige misstap 

aanleiding zou geven aan het niet meer verlenen van dergelijke gunsten. Uitgaansvergunningen etc. zijn 

normaal gezien ook aan strikte voorwaarden onderworpen waardoor het moeilijk is om tijdens dergelijke 

uitgaansvergunningen etc. te recidiveren.  

U zou normaliter strafeinde hebben bereikt op 31.10.2018 maar diende bij de SURB een verzoek in tot 

het bekomen van een Voorwaardelijke Invrijheidstelling (hierna VI). Op 05.02.2018 werd u door de SURB 

te Antwerpen een VI toegekend, uw strafrestant werd bevroren op 261 dagen en er werd bepaald dat uw 

proeftijd zou eindigen op 13.02.2020, datum van uw definitieve invrijheidstelling. Tijdens de VI dient u een 

aantal voorwaarden na te leven, namelijk: geen strafbare feiten plegen; gevolg geven aan alle 

oproepingen die u ontvangt van het openbaar ministerie bij de strafuitvoeringsrechtbank, van uw 

justitieassistent en van de strafuitvoeringsrechtbank; een vast adres hebben, en indien u verhuist uw 

nieuw adres onmiddellijk mededelen aan het openbaar ministerie bij de strafuitvoeringsrechtbank en aan 

uw justitieassistent; jaarlijks niet langer dan 21 dagen naar het buitenland gaan en de justitieassistent 

vooraf steeds inlichten van de datum van vertrek en terugkeer; regelmatig werken in dienstverband en de 

bewijzen hiervan voorleggen aan uw justitieassistent; in eventuele periodes van werkloosheid actief 

zoeken naar werk en zodra mogelijk werken in dienstverband, en van dit alles de bewijzen voorleggen 

aan uw justitieassistent;  

uw financiële situatie bespreken met uw justitieassistent; uw schulden verder afbetalen en de bewijzen 

hiervan voorleggen aan uw justitieassistent; geen contact hebben met personen die gekend zijn in het 

drugsmilieu, met uitzondering van uw broers E.(…) M.(…) F.(…), geboren op (…) en E.(…) A.(…) A.(…), 

geboren op 07.07.1989; geen drugs bezitten of gebruiken; geen wapens bezitten of dragen.  

Het “Vonnis tot toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling” werd door de SURB uitgesproken op 

05.02.2018. Op dat moment was het schorsende beroep dat u op 20.07.2017 bij de RVV ingediend had 

tegen de beslissing tot beëindiging van uw verblijf nog hangende. We wijzen er hier voor de volledigheid 
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op dat de SURB hoogstwaarschijnlijk de VI niet toegestaan zou hebben indien de procedure tot 

beëindiging van uw recht op verblijf reeds afgesloten zou geweest zijn op het moment van de uitspraak 

van het vonnis d.d. 05.02.2018. Op 28.03.2018 werd de vordering tot schorsing en het beroep tot 

nietigverklaring door de RVV verworpen en was uw recht op verblijf dus definitief beëindigd. Doordat u 

geen recht op verblijf meer heeft, kan u bepaalde van de opgelegde voorwaarden niet naleven zoals 

bijvoorbeeld het regelmatig werken in dienstverband, u kan als illegaal immers geen arbeidsvergunning 

bekomen. Uit een schrijven d.d. 17.12.2018 van het Openbaar Ministerie bij de SURB blijkt dat de 

beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken tot al dan niet repatriëren (en bij uitbreiding dus ook tot het 

al dan niet verstrekken van een bevel om het grondgebied te verlaten zonder vasthouding) los staat van 

de beslissingen van de SURB. Uit een ander schrijven van het Openbaar Ministerie (hierna OM) d.d. 

31.12.2018 blijkt dat –indien u definitief geen recht op verblijf meer heeft- het OM een bevel voorlopige 

aanhouding dient uit te brengen conform artikel 70 Wet externe Rechtspositie en de zaak aanhangig dient 

te maken bij de SURB met verzoek tot herroeping van de VI. Hoe dan ook, nergens in de 

vreemdelingenwet is bepaald dat een vonnis van een SURB voorrang dient te krijgen op de toepassing 

van artikel 7 van de vreemdelingenwet indien vastgesteld wordt dat aan de toepassingsvoorwaarden van 

dit artikel is voldaan. Het staat de minister of zijn gemachtigde derhalve vrij om op onderbouwde, redelijke 

en gemotiveerde wijze een ander standpunt in te nemen dan de SURB wanneer hij in het kader van het 

verblijfsrechtelijke contentieux dient te beoordelen of de betrokken vreemdeling een neiging vertoont om 

crimineel gedrag vol te houden of te herhalen (zie arrest nummer. 201 814 van 28.03.2018 in de zaak 

RvV 208 241 / II).  

Zoals reeds vermeld, blijkt uit uw strafdossier dat de hoeveelheden cocaïne die u verhandelde groot 

waren, dat u pochte over uw 12- jaar ervaring in het drugsmilieu (die stoeferij dateert al van in de periode 

01.12.2009-12.06.2010 dus de kans bestaat er nog van uw activiteiten onder de radar gebleven zijn, zo 

werd u in 2003 al aangetroffen met 1000 euro cash op zak maar dat geheel terzijde), dat u niet alleen zelf 

een drugprobleem had maar ook uw echtgenote bracht tot het gebruiken van drugs en dat u niet enkel 

om in uw en uw echtgenotes druggebruik te voorzien drugs verhandelde maar ook uit puur geldgewin.  

Onder de gegeven omstandigheden is het niet meer dan normaal dat u zich momenteel aan de door 

Justitie opgelegde voorwaarden houdt en niet meer betrapt werd op het plegen van nieuwe feiten, u wordt 

maandelijks opgevolgd door een justitieassistent en weet ook dat u het land zal moeten verlaten omwille 

van het gevaar dat u betekent voor de openbare orde en lijkt er alles aan te willen doen om dat te 

vermijden. Echter hebt u in het verleden reeds getoond dat u een onbetrouwbaar karakter heeft, dat u niet 

van de eerste leugen gebarsten bent en dat u spijt betuigt niet omdat u het meent maar omdat u hoopt 

dat u daardoor op enig mededogen kan rekenen, uw spijtbetuigingen bieden alleszins geen garantie zoals 

reeds gebleken is. Ook het gegeven dat u kinderen en een echtgenote had, weerhield u er niet van een 

bloeiende drugshandel te voeren. Eén van de voorwaarden die u dient op te volgen, is dat u geen contact 

mag hebben met mensen uit het drugsmilieu, behalve dan met uw broers die beiden dus ook actief 

zijn/waren in het drugsmilieu (beiden werden trouwens samen met u veroordeeld op 22.04.2011). U hebt 

inmiddels 5 kinderen en was in het verleden al niet tevreden met wat u via legale arbeid kon verdienen, u 

zal nu alleen maar meer onkosten hebben waardoor de verleiding u weer op de lucratieve drugshandel, 

waarin u al al die jaren ervaring heeft en ook een netwerk van contacten èn familie heeft opgebouwd, 

alleen maar kan toenemen. De actuele marktwaarde van cocaïne bedraagt ongeveer 50 tot 55 euro per 

gram (www.druglijn.be).  

De vaststelling dat bewezen werd dat u gedurende een zeer lange periode actief was in de drugshandel, 

dat u reeds meermaals veroordeeld werd voor inbreuken op de drugswetgeving, dat u ook in het verleden 

reeds spijt betuigde over de feiten maar dan toch weer uw activiteiten in de drugshandel hernam, dat u in 

het verleden zelfs onder elektronisch toezicht feiten pleegde, dat u ook toen u een legale job had 

drugsfeiten pleegde, dat u uit een familiaal milieu komt waarin het verkopen van drugs blijkbaar wijder 

verspreid en aanvaard lijkt, dat u een leugenachtig karakter hebt en eerdere onderzoeken met alle 

mogelijke middelen probeerde te dwarsbomen, dat u handelde uit geldzucht en geenszins louter voor de 

financiering van uw eigen druggebruik, dat noch uw huwelijk noch uw vaderschap u in het verleden tegen 

hield om strafbare feiten te blijven plegen, maken dat u nog steeds een gevaar voor de openbare orde 

betekent.  

Het feit dat u onmiddellijk opnieuw aan het werk zou kunnen, biedt evenmin garantie dat u zich niet 

opnieuw aan drugsfeiten zou wagen. De feiten waarvoor u op 07.05.2015 veroordeeld werd, werden 

gepleegd tussen 14.11.2011 en 22.11.2012. Volgens uw administratief dossier hebt u in die periode ook 

even gewerkt. Uw werk weerhield u er dus blijkbaar niet van om drugs te verkopen, we kunnen dan ook 

veronderstellen dat het inkomen dat u met regulier werk verdiende niet voldoende was voor u en dat u dit, 

door een gewetenloze drang naar snel en makkelijk geldgewin, verder aan wenste te vullen met geld uit 

de misdaad. Wat uw werkverleden in België betreft, dient er trouwens op gewezen te worden dat u slechts 

sporadisch tewerkgesteld was op de reguliere arbeidsmarkt. Uit het gegeven dat u uw penale boetes 
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betaalt, blijkt evenmin een werkelijk schuldinzicht. Het is niet meer dan normaal dat u deze betaalt, het is 

een verplichting waar u niet onder uit kan. U kan deze ook verder blijven betalen vanuit Marokko.  

Op de relatief korte tijd dat u in België verblijft, liep u reeds 3 correctionele veroordelingen op, waaronder 

2 zeer zware veroordelingen. Voorgaande wijst erop dat u de ernst van uw daden niet blijkt of niet wenst 

in te zien, noch schijnt u te begrijpen dat uw gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is.  

De aard van de gepleegde feiten, het gegeven dat u reeds meermaals correctioneel veroordeeld werd 

voor gelijkaardige feiten, uw leugenachtig karakter en uw zucht naar makkelijk geldgewin maakt dat het 

risico dat u ook in de toekomst opnieuw de openbare orde zou kunnen schaden niet uitgesloten kan 

worden. Uw gedrag vormt een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang 

van de samenleving. Het bestaan van een reëel risico op herhaling van strafbare feiten volstaat om in het 

kader van het verblijfscontentieux op kennelijk redelijke wijze een actuele bedreiging voor de openbare 

orde vast te stellen.  

Gezien uw specifieke omstandigheden, met name uw familiale situatie, wordt de duur van het inreisverbod 

vastgesteld op 5 jaar:  

In het formulier hoorrecht dat u op 06.06.2019 invulde, verklaart u dat u Nederlands, Frans en Arabisch 

kent; dat u in 2006 met een visum naar België kwam; dat u in het bezit bent van een paspoort; dat u 

hartproblemen en stress heeft; dat u in 2006 getrouwd bent met E.(…) M.(…) Z.(…); dat uw vader, moeder 

en 2 broers in België wonen; dat uw moeder en 1 broer de Belgische nationaliteit hebben; dat uw moeder 

((…)) en de broer die de Belgische nationaliteit niet heeft ((…)), woonachtig zijn in de (…) te Mechelen; 

dat uw vader in Brussel woonachtig is; dat uw Belgische broer ((…)) woonachtig is in (…) te 2800 

Mechelen; dat u 5 minderjarige kinderen heeft in België die bij u en uw echtgenote wonen (H.(…) (…); 

N.(…) (…); A.(…) (…); A.(…) (…); M.(…) (…)); dat u redenen heeft om niet naar Marokko te kunnen 

terugkeren, namelijk dat uw hele familie in België is, dat u geen familie heeft in Marokko, dat u er geen 

woning heeft en dat u sinds 2007 een sociale woning heeft in België. 

+++  

U trad op 25.01.2006 te Al Hoceima (Marokko) in het huwelijk met de Belgische E.(…) M.(…) Z.(….). Uit 

dit huwelijk werden 5 kinderen geboren die allen de Belgische nationaliteit hebben: L.(…) H.(…), L.(…) 

N.(…) L.(…) A.(…), L.(…) A.(…)en L.(…) M.(…). 

Het wordt niet betwist dat u, naast een privéleven, ook een gezinsleven in de zin van het artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna EVRM) heeft met uw echtgenote en kinderen in 

België en dat de verwijdering van het grondgebied een inmenging vormt in de uitoefening van uw recht 

op een privé- en gezinsleven. 

Waar overwegingen van openbare orde of nationale veiligheid een rol spelen, 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 eerbiediging van het privé- 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). 

Uit uw administratief dossier blijken geen precieze onoverkomelijke hinderpalen die de voortzetting van 

uw gezinsleven als dusdanig in het land van herkomst of elders verhinderen, evenmin blijkt dat u uw 

gezinsleven enkel in België zou kunnen verder zetten. 

Het feit dat uw echtgenote niet gedwongen kan worden het Belgische grondgebied te verlaten, maakt niet 

dat zij u niet vrijwillig zou kunnen volgen naar het land van herkomst of elders. Het is eigen aan 

grensoverschrijdende relaties dat één van beide partners zich buiten het oorspronkelijk land van herkomst 

bevindt. Uw echtgenote, die in België geboren is, verkreeg de Belgische nationaliteit op 05.01.2006, voor 

die datum had zij enkel de Marokkaanse nationaliteit. Uw echtgenote keerde terug naar Marokko om er 

met u in het huwelijk te treden wat erop wijst dat we redelijkerwijze kunnen aannemen dat zij nog sociale, 

culturele en familiale banden heeft met dit land. Uit het administratief dossier blijkt dat uw echtgenote 

naast Nederlands ook Berbers spreekt (zie woonstcontrole d.d. 09.07.2006). 

Uw 5 kinderen zijn nog jong en in het algemeen kunnen we stellen dat jonge kinderen zich makkelijker 

aan kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Het gegeven dat zij alle 5 in België geboren werden, 

betekent niet dat zij zich elders niet zouden kunnen aanpassen. Uw 3 jongste kinderen zijn nog niet 

schoolplichtig en wat uw 2 schoolplichtige kinderen betreft, merken we op dat er geen concrete elementen 

voorliggen die erop wijzen dat zij hun scholing niet in Marokko of elders zouden kunnen verder zetten. 

Voor zover blijkt uit het administratief dossier, hebben zij geen nood aan gespecialiseerd onderwijs, noch 

een gespecialiseerde infrastructuur die niet in uw land van herkomst te vinden zou zijn. Aangezien uit het 

“vonnis tot toekenning van een elektronisch toezicht” uitgesproken door de Strafuitvoeringsrechtbank te 

Antwerpen op 02.05.2017 blijkt dat uw kennis van het Nederlands beperkt was en het aangewezen was 

dat u Nederlandse lessen volgde (wat u daarna ook deed), kunnen we veronderstellen dat u minstens 

met de kinderen die toen reeds geboren waren, in uw moedertaal communiceerde zodat zij op zijn minst 

noties hebben van deze taal. Hoe dan ook, kinderen zijn over het algemeen heel taalgevoelig zodat het 
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leren van talen vlot kan verlopen. In het geval zij enkel Berbers zouden spreken, liggen geen stukken voor 

waaruit blijkt dat zij geen Arabisch en/of Frans zouden kunnen leren. Er kan verder in redelijkheid ook 

worden aangenomen dat u en uw echtgenote nog banden met Marokko hebben behouden, hetgeen het 

ook voor de kinderen makkelijker zou maken om daar te aarden. Uit niks blijkt dat, niettegenstaande de 

praktische moeilijkheden die kunnen bestaan, het kennelijk onredelijk of bijzonder moeilijk zou zijn voor 

uw kinderen en uw echtgenote om naar Marokko te verhuizen. 

Uw echtgenote en kinderen worden geenszins verplicht België te verlaten, zij kunnen er uiteraard ook 

voor kiezen in België te blijven en contact met u onderhouden via mail, telefoon en andere moderne 

communicatiemiddelen, alsook via periodieke reizen naar Marokko of een andere plaats waar u zou 

verblijven. 

Het feit dat u een kind en een echtgenote had in België heeft u er niet van weerhouden strafbare feiten te 

plegen. Nadat uw oudste dochter geboren was, bent u nog tweemaal veroordeeld geweest omwille van 

inbreuken op de wetgeving inzake drugs. De feiten die leidden tot uw veroordeling d.d. 07.05.2015 werden 

gepleegd tussen 14.11.2011 en 22.11.2012, in de periode dat uw echtgenote zwanger was van jullie 2e 

kind. Dit getuigt allerminst van verantwoordelijkheid tegenover uw echtgenote en uw kinderen, zoals van 

het ouderlijk gezag zou mogen verwacht worden. Uit het vonnis d.d. 22.04.2011 en de bijhorende 

“uiteenzetting der feiten" blijkt trouwens dat uw echtgenote verklaarde dat zij door uw toedoen reeds twee 

jaar drugs gebruikte en dat u haar de nodige drugs verschafte. Dit ondermijnt uw 

verantwoordelijkheidsgevoel jegens uw gezin nog verder en laat vragen rijzen over de invloed die u 

uitoefent op uw gezin. Daarnaast bewijst dit dat uw echtgenote op de hoogte was van uw activiteiten en 

dat zij uw herval in nieuwe feiten niet kon of niet wenste te voorkomen. 

Hoewel het beginsel van het belang van het kind in principe geldt in alle beslissingen die kinderen raken, 

heeft het EHRM ook verduidelijkt dat wanneer een verblijfs- en of verwijderingsmaatregel wordt getroffen 

ten aanzien van een ouder met vreemde nationaliteit wegens strafrechtelijke veroordelingen, de beslissing 

in de eerste plaats de dader van de strafbare feiten betreft. Bovendien blijkt uit de rechtspraak van het 

EHRM dat in zulke zaken de aard en ernst van het misdrijf of de strafrechtelijke antecedenten kunnen 

opwegen tegen andere criteria waarmee rekening moet worden gehouden (EHRM 11 december 2016, nr. 

77036/11, Salem/Denemarken, § 76; EHRM 16 mei 2017, nr. 25748/15, Hamesevic/Denemarken, 

§ 40 (niet- ontvankelijkheidsbeslissing)). 

Hoe dan ook, de bescherming van de openbare veiligheid en het voorkomen van strafbare feiten, 

rechtvaardigen de inmenging in het uitoefenen van het recht op de eerbiediging van het gezinsleven. U 

heeft door uw persoonlijk gedrag een ernstige aanslag heeft gepleegd op de openbare orde, de 

samenleving heeft het recht zich te beschermen tegen iemand die haar regels met voeten treedt en uit is 

op makkelijk winstbejag. De ernstige bedreiging voor de openbare orde die uit uw gedrag voortvloeit is 

zodanig dat uw persoonlijke belangen geen voorrang mogen hebben op het vrijwaren van de openbare 

orde. 

U heeft nog andere familieleden die zich in België bevinden (minstens uw vader, moeder, 2 broers en een 

oom) van wie sommige de Belgische nationaliteit hebben, alsook twee zussen die in Nederland en 

Duitsland woonachtig zijn en hun respectievelijke families. 

Opdat in het bijzonder een relatie tussen meerderjarige kinderen en ouders onder de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM kan vallen, zijn er in beginsel bijkomende elementen van afhankelijkheid vereist 

die anders zijn dan de gewoonlijke affectieve banden (EHRM 15 oktober 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. 

Frankrijk, par. 33; EHRM 12 januari 2010, nr. 47486/06, A.W. Khan v. Verenigd Koninkrijk, par. 32; EHRM 

15 mei 2012, nr. 16567/10, Nacic e.a. v. Zweden, par. 76). Uit uw administratief dossier blijkt niet dat er 

sprake zou zijn van dergelijke afhankelijkheid tussen u en uw vader en/of moeder. 

Tevens kan slechts van een door artikel 8 van het EVRM beschermd familie-en gezinsleven tussen 

verwanten gesproken worden indien, naast de afstammingsband, een vorm van afhankelijkheid blijkt. In 

casu beperkt u zich ertoe te stellen dat uw oom en uw 2 broers op het grondgebied verblijven, dat u een 

zus in Nederland en een zus in Duitsland hebt. Uit uw administratief dossier blijkt echter niet dat u in 

België afhankelijk zou zijn van deze familieleden, noch blijkt sprake van een bijzondere binding met uw 

zus in Duitsland of uw zus in Nederland. Er is bijgevolg geen sprake van een familie-en gezinsleven dat 

moet worden beschermd. 

Het is begrijpelijk dat u tijdens uw verblijf in België vriendschappen hebt opgebouwd en dat uw sociale 

leven zich hier afspeelt. Dit betekent echter niet dat er niet van u gevergd zou kunnen worden dat u 

terugkeert naar uw land van herkomst (of een ander land). Voor zover de leefomstandigheden in Marokko 

op sommige vlakken minder gunstig zouden zijn dan in België, kan opgemerkt worden dat u daarin niet 

verschilt als vele van uw landgenoten aan wie evenmin om die reden verblijf toegestaan wordt. Uit niks 

blijkt 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. Evenmin is gebleken van een situatie waarin u 

geen enkele binding zou hebben met het land van herkomst of anderszins omstandigheden op grond 
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waarvan een terugkeer naar uw land van herkomst niet verwacht zou mogen worden. U hebt een groot 

deel van uw leven doorgebracht in Marokko, u bent daar opgegroeid en u verklaart er meer dan 20 jaar 

gewerkt te hebben, hierdoor kan redelijkerwijze aangenomen worden dat u ook andere banden dan uw 

nationaliteit hebt met Marokko. U kan via de moderne communicatiemiddelen contact onderhouden met 

uw vrienden in België en zij zouden u, indien gewenst, kunnen bezoeken. Hoewel u stelt dat uw naaste 

familie zich in België en andere Europese landen bevindt, is het niet onredelijk te veronderstellen dat u 

ook in Marokko een sociaal vangnet heeft dat u zou kunnen helpen bij uw re-integratie daar. Indien de 

banden met uw vrienden daar verwaterd zouden zijn, kunnen deze weer aangehaald worden. Uw familie 

en vrienden in België kunnen u ook vanuit België ondersteunen bij het opbouwen van een privéleven in 

Marokko. Het feit dat u verschillende opleidingen gevolgd hebt in België doet niets af aan bovenstaande. 

Mogelijkerwijze kunnen deze opleidingen ook in uw thuisland nuttig blijken. Dat u geen huis heeft in 

Marokko maar wel een sociale woning heeft in België, betekent niet dat u niet terug zou kunnen keren 

naar Marokko. Niet iedereen bezit een eigen huis of een sociale woning, u kan (tijdelijk) ook een huis 

huren en indien nodig kan uw familie u vanuit België financiële steun geven voor de betaling van de huur 

tot u zelf een inkomen verwerft uit arbeid. Er liggen geen stukken voor waaruit blijkt dat u geen job zou 

kunnen vinden in Marokko om in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. 

U geeft in het formulier hoorrecht dat u op 06.06.2019 invulde aan dat u hartproblemen en stress heeft. U 

legt echter geen medisch attest voor, het blijft bij een loutere bewering die niet gestaafd wordt met 

bewijsstukken. Uit niks blijkt dat u daadwerkelijk stress- en hartproblemen heeft die bovendien van dien 

aard zijn dat zij niet behandeld zouden kunnen worden in Marokko en/of dat de medicatie en/of 

behandeling ontoegankelijk of bijzonder duur zou zijn voor u in Marokko. 

Er liggen geen stukken voor waaruit blijkt dat u een reëel risico op blootstelling aan onmenselijke 

behandeling in strijd met het artikel 3 van het EVRM zou lopen indien u terug zou keren naar Marokko.” 

Gelet op het winstgevend karakter van de feiten, de herhaling van deze feiten en de maatschappelijke 

impact ervan, kan worden afgeleid dat u door uw gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen 

schaden.  

U heeft niet getwijfeld om de openbare orde zeer ernstig te verstoren. Gelet op al deze elementen en het 

belang van het handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 5 jaar proportioneel. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 41, tweede 

lid, van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest), van de artikelen 

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

van de artikelen 74/11 en 74/13 van de vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheids- en het 

redelijkheidsbeginsel. Verzoeker formuleert zijn grief als volgt: 

 

“Eerste onderdeel, 

Het inreisverbod stelt dat de beslissing tot verwijdering van 5.8.2019 gepaard gaat met een inreisverbod.  

Het inreisverbod zelf dateert evenwel van 19.7.2019. Het werd dus genomen voor het bevel. 

Een inreisverbod kan niet genomen worden vooraleer een bevel is gegeven. 

Artikel 74/11 §1, vierde lid vreemdelingenwet is geschonden. 

Tweede onderdeel, 

Het inreisverbod van 5 jaar neemt als rechtsbasis artikel 74/11 §1, vierde lid vreemdelingenwet. 

Dit vierde lid is hier niet van toepassing daar het handelt over een inreisverbod van meer dan vijfjaar, wat 

in casu niet het geval is. 

Er wordt bijgevolg een onjuiste rechtsbasis aangeduid. 

Derde onderdeel, 

Verzoeker is een familielid van een burger van de Unie. 

De eventueel toe te passen rechtsbasis is artikel 44 nonies dat bepaalt: 

'De minister of zijn gemachtigde kan de in de artikelen 43, §1, eerste lid, 2° en 44bis bedoelde beslissingen 

koppelen aan een inreisverbod voor het grondgebied van het Rijk, waarvan de duur door hem wordt 

vastgesteld, rekening houdend met alle omstandigheden van elk geval. 

De duur van het inreisverbod mag vijfjaar niet overschrijden, behalve indien de burger van de Unie of zijn 

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

De rechtsbasis van artikel 74/11 vreemdelingenwet, die is opgenomen in de bestreden beslissing, is niet 

van toepassing. 

Vierde onderdeel, 
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Verzoeker stelt dat er geen inreisverbod kan worden opgelegd daar dit steunt op een ongeldig bevel dd. 

5.8.2019 om het grondgebied te verlaten. 

Verzoeker heeft de vernietiging van dit bevel gevraagd bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Verzoeker verwijst hierbij uitdrukkelijk naar dat verzoekschrift, gevoegd onder de stukken. De motieven 

daarin ontwikkeld worden hier als herhaald aanzien. 

Vijfde onderdeel, 

Verzoeker betwist de juridische en feitelijke grondslag van het inreisverbod. 

Er wordt een inreisverbod van 5 jaar opgelegd omdat verzoeker een ernstige bedreiging zou vormen voor 

de openbare orde. Er wordt verwezen naar de veroordelingen van verzoeker. 

Artikel 44 nonies vreemdelingenwet bepaalt dat de beslissing tot verwijdering ‘kan’ gepaard gaan met een 

inreisverbod dat vijfjaar niet mag overschrijden, behalve in geval van ernstige bedreiging van de openbare 

orde of de nationale veiligheid. 

Het gaat om een discretionaire bevoegdheid, die een specifieke motivering vereist én op zichzelf (waarom 

past men het artikel toe) én wat de duurtijd betreft (waarom vijf jaar). 

Conform alinea 1 van vermeld artikel dient ‘rekening te worden gehouden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval’. 

-geen proportionaliteitsafweging; geen afweging die rekening houdt met de specifieke omstandigheden. 

Er dient rekening houdend met de gevestigde rechtspraak een ernstige proportionaliteitsafweging te 

geschieden. 

Een proportionaliteitsafweging impliceert dat de belangen van de Belgische Staat worden afgewogen 

tegen de belangen van de betrokkene. 

De ‘fair balance‘-toets impliceert dat wordt uitgegaan van een balans, een afweging. Deze is in casu 

afwezig. 

De beslissing stelt formeel dat een inreisverbod van 5 jaar ‘proportioneel’ is. Het is een loutere frase, die 

niet door een afdoende motivering wordt ondersteund. 

In feite vermeldt de beslissing als enig motief de strafrechtelijke veroordelingen. 

De beslissing houdt op geen enkele wijze rekening met de leeftijd van verzoeker, noch met het gegeven 

dat het laatste feit dateert van ruim 7 jaar geleden, en verzoeker sindsdien geen misdrijf meer pleegde, 

en voor zijn groot gezin zorgde door ondermeer hard te werken. 

Voor een persoon met Marokkaanse nationaliteit maar met een echtgenote en vijf kinderen met de 

Belgische nationaliteit is een dergelijk lang inreisverbod zeer ernstig en buiten proportie, ook rekening 

houdend met de reeds aangehaalde elementen van correcte uitvoering van de voorwaarden opgelegd 

door de strafuitvoeringsrechtbank, enz... 

Ook om reden van het niet respecteren van het hoorrecht (zie verder) is deze faire balance-toets nooit 

gemaakt. 

-een inreisverbod van vijf jaar. 

Er kan een inreisverbod van veel minder dan vijf jaar worden gegeven. Er is geen enkel specifiek motief 

waarom dit vijfjaar is. 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de vreemdelingenwet, 

blijkt dat artikel 74/11 van de vreemdelingenwet een onderdeel betreft van de omzetting van artikel 11 van 

de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 

2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen 

van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.). 

In die zin wordt in de parlementaire voorbereiding m.b.t. artikel 74/11 van de vreemdelingenwet en het 

inreisverbod het volgende benadrukt: “De richtlijn legt echter op dat men tot een individueel onderzoek 

overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met “alle omstandigheden eigen aan het geval” en dat 

men het evenredigheidsbeginsel respecteert.” (Par/.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001,23). 

Er dient een individueel onderzoek en individuele beoordeling te geschieden ‘eigen aan de 

omstandigheden van het geval’. 

In feite hanteert de beslissing een automatisme door een termijn van tien jaar op te leggen en daarbij 

gewoon te verwijzen naar de veroordelingen. Er moet evenwel specifiek worden aangeduid waarom met 

betrekking tot verzoekers specifieke situatie en rekening houdend met de specifieke aard van de 

veroordeling, tot die termijn wordt gekomen. 

Er wordt ook op geen enkele wijze rekening gehouden met de context van de veroordelingen en het 

gegeven dat verzoeker heel duidelijk zijn leven gebeterd heeft en sedert zes jaar geen misdrijf meer 

pleegde. 

De wet voorziet een maximumtermijn van vijfjaar; het is slechts in het uitzonderlijk geval van ‘ernstige 

bedreiging voor de openbare orde’ dat van die termijn kan worden afgeweken. Het is niet omdat de 

maximumtermijn vijfjaar is dat hij automatisch moet worden toegepast. Er dient hiervoor steeds 

gemotiveerd te worden. 
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Er is in de beslissing geen enkel motief waarom dergelijke termijn die duidelijk disproportioneel is wordt 

opgelegd. 

Op zich volstaat het hierbij niet te verwijzen naar de strafmaat, daar de wet bepaalt dat rekening wordt 

gehouden met ‘alle’ omstandigheden van elke geval. 

Er diende precies in hoofde van de persoon van verzoeker aangeduid te worden waarom die tien jaar 

werden opgelegd. 

Zo kan op basis van de loutere strafmaat op zich niet worden besloten dat verzoeker een ernstige 

bedreiging voor de openbare orde zou zijn. 

Er is geen rekening gehouden met het gegeven dat verzoeker zijn les geleerd heeft door het ondergaan 

van de gevangenisstraf, wat ook een doel is van de gevangenisstraf. 

De bestreden beslissing schendt aldus de materiële motiveringsplicht, en is zodoende onzorgvuldig en 

onredelijk tot stand gekomen. 

Verzoeker verwijst naar de rechtspraak van de Raad van State, arrest 18 december 2013, nr. 225.871, 

waarin geoordeeld werd dat er een schending is van de materiële motiveringsplicht wanneer niet afdoende 

gemotiveerd wordt waarom de maximumtermijn van driejaar wordt opgelegd. 

Verzoeker verwijst naar de rechtspraak van de RvV, ondermeer arrest nr. 109 923 van 17 september 

2013, in de zaak X. t. Belgische Staat, arresten nr. 118 075, 118 076 en 118 077 telkens van 30 januari 

2014 inzake Miftari t. Belgische Staat. 

Gezien de verstrekkende gevolgen van een inreisverbod, heeft verwerende partij op een kennelijk 

onredelijke wijze heeft gehandeld. 

Er dient te worden vastgesteld dat artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen, 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel schromelijk met 

de voeten werden getreden. De handelswijze van de verwerende partij getuigt van een kennelijk onredelijk 

en een kennelijk onzorgvuldig bestuur. 

De bestreden beslissing schendt de vermelde wetsbepalingen. 

-De beslissing kan verder enkel genomen worden als wordt aangetoond dat verzoeker een ernstig en 

actueel gevaar vormt voor de openbare orde. 

De bestreden beslissing motiveert op geen enkele wijze over het actueel karakter van het gevaar voor de 

openbare orde. 

In de rechtspraak van het Hof van Justitie wordt gepreciseerd dat het begrip 'openbare orde’ hoe dan ook, 

afgezien van de verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, 

veronderstelt dat er sprake is van een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging die een 

fundamenteel belang van de samenleving aantast (zie arresten Rutili, punt 28 en Bouchereau, § 35, en 

arrest van 29 april 2004, Orfanopoulos en Oliveri, C-482/01 en C-493/01, Jurispr. Biz I 5257, § 66). 

In het arrest Oberburgmeisterin der Stadt Remscheid van 22 mei 2012 (zaak C-348/09) stelde het Hof dat 

opdat zou kunnen worden vastgesteld dat het gedrag van de betrokken persoon een reële en actuele 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving of van het betrokken gastland vormt, de 

vaststelling is vereist dat de betrokken persoon een neiging vertoont om dit gedrag in de toekomst voort 

te zetten. 

Uit deze interpretatie blijkt dat een strafrechtelijke veroordeling op zich niet volstaat om een inreisverbod 

op te leggen. De verblijfsweigering moet daarentegen gebaseerd zijn op het persoonlijke gedrag van de 

betrokken vreemdeling en dit gedrag dient van die aard te zijn dat hieruit een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving kan afgeleid worden. 

Het Hof van Justitie interpreteert dit actueel karakter van de bedreiging dus in de regel in de zin dat moet 

worden vastgesteld dat de betrokken persoon een neiging vertoont om dit gedrag in de toekomst voort te 

zetten. (RvV arrest nr. 165 107 van 31 maart 2016, Ramadani Ridvan t. Belgische Staat). 

Verwerende partij beschikt over een zekere appreciatievrijheid en de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen oefent een marginale toetsing uit en stelt zijn beoordeling van de feiten niet 

in de plaats. Maar de Raad is wel bevoegd om na te gaan of de overheid is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet tot een onredelijk 

besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

In casu worden de veroordelingen aangehaald, terwijl het laatste feit zes jaar oud is, een onderdeel dat 

niet is opgenomen in de beslissing. 

Verzoeker stelt dat de overheid op basis van deze feitelijke gegevens niet kon besluiten dat hij een neiging 

vertoont om dit gedrag in de toekomst voort te zetten. Er is geen enkele aanduiding dat verzoeker door 

de ondergane gevangenisstraf zijn les niet zou geleerd hebben. Er is geen enkele aanduiding van een 

negatieve evaluatie van het ondergaan van de gevangenisstraf. Er is geen enkele vermelding van het feit 

dat verzoeker de voorwaarden van de strafuitvoeringsrechtbank correct naleeft en dat er op dit punt een 

erg positieve beoordeling is door de justitieassisten. 

De beslissing schendt op dit punt de vernielde wettelijke bepalingen. 

De beslissing is niet proportioneel, niet zorgvuldig en schendt het redelijkheidsbeginsel. 
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De beslissing schendt de vermelde wetsbepalingen.” 

 

2.2. Het enig middel is niet ontvankelijk in zoverre verzoeker daarin de schending aanvoert van artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet. Verzoeker verzuimt immers om in zijn middel uiteen te zetten op welke 

wijze het bestreden inreisverbod, dat geen “beslissing tot verwijdering” is zoals bedoeld in artikel 74/13 

van de vreemdelingenwet en bijgevolg met deze bepaling geen uitstaans heeft, zou schenden. Het middel 

is evenmin ontvankelijk in zoverre verzoeker daarin de schending aanvoert van artikel 8 van het EVRM 

en van artikel 41, tweede lid, van het Handvest aangezien hij evenmin verheldert op welke wijze de 

bestreden beslissing deze verdragsbepalingen zou schenden. 

 

2.3. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de plaats 

stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale 

toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid 

die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

2.4. 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 zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer 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 de overheid met 

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

 

2.5. De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft 

betrekking op de formele motiveringsplicht (RvS 7 maart 2011, nr. 211.838). De artikelen 2 en 3 van de 

voormelde wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op "afdoende" wijze. Het 

afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze 

duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn; dit wil zeggen dat 

de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen (RvS 27 augustus 2019, nr. 

245.324). 

 

2.6. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk het door verzoeker geschonden geachte artikel 74/11, 

§1, vierde lid, van de vreemdelingenwet als haar juridische grondslag. Artikel 74/11, §1 bepaalt het 

volgende: 

 

“§ 1 

De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. 

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen: 

(…) 

De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid. 

(…)” 

 

2.7. Verzoeker is in wezen van oordeel dat in de bestreden beslissing niet de juiste juridische grondslag 

wordt gehanteerd.  

 

2.7.1. In zijn eerste middelonderdeel voert verzoeker aan dat de beslissing artikel 74/11 van de 

vreemdelingenwet schendt omdat het inreisverbod zou zijn genomen vooraleer ten aanzien van hem een 

beslissing tot verwijdering zou zijn getroffen. 

 

De Raad stelt vast dat de beslissing een materiële misslag bevat in de vermelding van de datum. In de 

beslissing wordt verkeerdelijk de datum van “19.07.2019” vermeld, terwijl de beslissing blijkens het 

administratief dossier daadwerkelijk veertien dagen na de beslissing tot verwijdering van 5 augustus 2019, 

waarmee onderhavig inreisverbod gepaard gaat, werd genomen. Eén en ander wordt overigens 

uitdrukkelijk bevestigd in de bestreden beslissing: “De beslissing tot verwijdering van 05.08.2019 gaat 

gepaard met dit inreisverbod.” De vermelding “19.07.2019” betreft een materiële misslag die de 

rechtsgeldigheid van het inreisverbod niet aantast (RvS 13 december 2000, nr. 91.613). 
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2.7.2. In een tweede middelonderdeel beklaagt verzoeker zich over het feit dat de beslissing artikel 74/11, 

§1, vierde lid, van de vreemdelingenwet als rechtsbasis vermeldt, dat betrekking heeft op de mogelijkheid 

om “een inreisverbod van meer dan vijf jaar” op te leggen terwijl de beslissing beperkt is tot een 

inreisverbod voor de duur van 5 jaar.  

 

De Raad merkt op dat artikel 74/11, §1, vierde lid een discretionaire bevoegdheid verleent aan de 

gemachtigde van de minister om in geval van “een ernstige bedreiging (…) voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid” een inreisverbod met een duur van méér dan 5 jaar op te leggen. In de wet wordt 

immers duidelijk gestipuleerd: “De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van 

meer dan vijf jaar (…)” (eigen onderlijning). Dit betekent dus dat de gemachtigde van de minister niet 

verplicht is om in dergelijke gevallen verplicht een inreisverbod op te leggen met een duur die de 5 jaar 

overstijgt. Bovendien ontbeert verzoeker elk belang bij zijn kritiek omdat hij niet aantoont dat een 

inreisverbod van een langere duur hem een voordeel zou opleveren. 

 

2.7.3. In een derde middelonderdeel betoogt verzoeker dat artikel 74/11 in zijn geheel niet van toepassing 

zou zijn en dat artikel 44nonies van de vreemdelingenwet de eventueel toe te passen rechtsbasis zou 

moeten vormen. 

 

Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij meent dat de beslissing gestoeld had dienen te worden op 

artikel 44nonies van de vreemdelingenwet. De Raad merkt op dat uit de voorbereidende werken van de 

wet van 27 februari 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het doel de bescherming 

van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken, waarbij onder andere artikel 44nonies van 

de vreemdelingenwet werd ingevoerd, kan worden afgeleid dat de bepalingen uit artikel 44bis tot en met 

artikel 44nonies een omzetting vormen van een aantal bepalingen uit de richtlijn 2004/38/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 

grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (hierna: de richtlijn 

2004/38/EG) in de Belgische regelgeving (cf. MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale 

veiligheid te versterken, Parl. St., Kamer, zittingsperiode 54, 2016-2017, nr. 2215/001, p. 32-41). 

Verzoekers situatie valt echter buiten het toepassingsgebied van deze bepalingen. Hij is immers familielid 

van een Belgische onderdane die op haar beurt nooit haar recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend. Als 

echtgenoot van een sedentaire Belg valt verzoeker niet onder het begrip “begunstigde” in de zin van artikel 

3 van de richtlijn 2004/38/EG en zijn deze bepalingen op hem niet van toepassing (cf. HvJ 5 mei 2011, 

nr. C-434/09, McCarthy t. Secretary of State for the Home Department, §39). De richtlijn 2004/38/EG 

vereist immers een communautair grensoverschrijdend aspect om te kunnen worden toegepast hetgeen 

niet aanwezig is indien de betrokkene familielid is van een Belgisch onderdaan die nooit gebruik heeft 

gemaakt van zijn recht op vrij verkeer (cf. RvS 2 mei 2013, nr. 223.367; RvS 18 maart 2009, nr. 191.551). 

Bijgevolg kan verzoeker niet worden gevolgd waar hij beweert dat artikel 74/11 van de vreemdelingenwet 

in casu niet van toepassing zou zijn. 

 

2.8. Waar verzoeker in zijn vierde middelonderdeel beweert dat het inreisverbod steunt op een onwettig 

bevel, loopt hij vooruit op de behandeling van het beroep tot nietigverklaring tegen de 

verwijderingsmaatregel. Het beroep tegen de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13) werd evenwel verworpen in ’s Raads arrest van 19 maart 2020 (RvV 19 maart 2020, 

nr. 234 245).  

 

2.9. In een vijfde middelonderdeel stelt verzoeker dat er geen belangenafweging zou zijn doorgevoerd, 

rekening houdend met de specifieke omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 74/11, §1, eerste lid, van 

de vreemdelingenwet (verzoeker verwijst verkeerdelijk naar artikel 44nonies, dat evenwel inhoudelijk 

nagenoeg identiek is). Verzoeker stelt dat de beslissing enkel de strafrechtelijke veroordelingen als motief 

vermeld en geen rekening houdt met zijn leeftijd, met het gegeven dat de laatste feiten van ruim 7 jaar 

geleden dateren, met de context van de veroordelingen, zijn tewerkstelling, met zijn gezinsleven en met 

de uitspraken van de strafuitvoeringsrechtbank en het feit dat hij zijn leven heeft gebeterd. Verzoeker is 

ook van oordeel dat niet afdoende werd gemotiveerd over het actueel karakter van de bedreiging voor de 

openbare orde. 

 

2.9.1. In de beslissing wordt met betrekking tot de ernstige bedreiging voor de openbare orde, die uitgaat 

van verzoeker, het volgende gesteld: 
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“Op 26.06.2006 werd u aangehouden en opgesloten in de gevangenis te Mechelen naar aanleiding van 

een veroordeling bij verstek d.d. 01.12.2005 (12 maanden gevangenisstraf uit hoofde van inbreuk op de 

wetgeving inzake drugs). U tekende verzet aan tegen deze veroordeling en op 20.07.2006 werd u door 

de correctionele rechtbank te Mechelen veroordeeld tot een werkstraf van 70 uren (vervangende 

gevangenisstraf 6 maanden) daar u zich schuldig gemaakt had aan verdovende middelen in bezit gehad, 

verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te hebben, namelijk een niet nader bepaalde 

hoeveelheid cocaïne (feit gepleegd op 17.08.2005); aan psychotrope stoffen in bezit gehad, verkocht of 

te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te hebben, namelijk een niet nader bepaalde hoeveelheid 

amfetamine (feit gepleegd op 17.08.2005); aan verdovende middelen in bezit gehad, verkocht of te koop 

gesteld, afgeleverd of aangeschaft te hebben, namelijk een niet nader bepaalde hoeveelheid cocaïne 

(meermaals op een niet nader bepaald tijdstip tussen 01.07.2005 en 18.08.2005).  

U werd op 22.04.2011 door de correctionele rechtbank te Mechelen veroordeeld tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 4 jaar in staat van wettelijke herhaling daar u zich schuldig gemaakt had 

aan verdovende middelen in bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te 

hebben, namelijk een onbepaalde hoeveelheid cocaïne en een onbepaalde hoeveelheid hasj, met de 

omstandigheid dat het misdrijf een daad is van deelneming aan de hoofd-of bijkomende bedrijvigheid van 

een vereniging, in de hoedanigheid van leidend persoon; aan verdovende middelen te hebben ingevoerd, 

in bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te hebben, namelijk een onbepaalde 

hoeveelheid cocaïne en een onbepaalde hoeveelheid hasj, met de omstandigheid dat het misdrijf een 

daad is van deelneming aan de hoofd-of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, in de hoedanigheid 

van leidend persoon (feiten gepleegd tussen 01.12.2009 en 12.06.2010, meermaals op nader bepaalde 

tijdstippen).  

Op 12.02.2014 werd u door de Correctionele Rechtbank te Mechelen veroordeeld, op 17.02.2014 tekende 

u beroep aan tegen deze veroordeling. U werd op 07.05.2015 door het Hof van Beroep te Antwerpen 

veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 40 maanden daar u zich schuldig gemaakt 

heeft aan verdovende middelen in bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te 

hebben, namelijk niet nader bepaalde hoeveelheden cocaïne, met de omstandigheid dat het misdrijf een 

daad is van deelneming aan de hoofd-of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging (feiten gepleegd 

tussen 14.11.2011 en 22.11.2012, meermaals op nader bepaalde tijdstippen).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een diffuse vorm van criminaliteit, met indrukwekkende economische en operationele middelen en zeer 

dikwijls grensoverschrijdende connecties. Gelet op de verwoestende effecten van de met deze handel 

verbonden criminaliteit wordt in kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende 

de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met 

betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel (PB L 335, blz. 8) in het eerste punt van 

de considerans overwogen dat de illegale drugshandel een bedreiging vormt voor de gezondheid, de 

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

en de veiligheid van de lidstaten. 47. Drugsverslaving is een ramp voor de individuele mens en een 

economisch en sociaal gevaar voor de mensheid (zie in die zin met name arrest van 26 oktober 1982, 

Wolf, 221/81, Jurispr. blz. 3681, punt 9, en EHRM, arrest Aoulmi tegen Frankrijk van 17 januari 2006, § 

86); ook kan de georganiseerde drugshandel zulke vormen aannemen dat zij een rechtstreekse 

bedreiging vormt voor de gemoedsrust en de fysieke veiligheid van de bevolking als geheel of een groot 

deel daarvan. 54. Hoe dan ook, daar het Hof heeft verklaard dat een lidstaat in verband met de handhaving 

van de openbare orde het gebruik van verdovende middelen als een zodanig gevaar voor de samenleving 

kan beschouwen dat ten aanzien van buitenlanders die de wetgeving inzake verdovende middelen 

overtreden, bijzondere maatregelen gerechtvaardigd zijn (zie arrest van 19 januari 1999, Calfa, C-348/96, 

Jurispr. blz. I-11, punt 22, en arrest Orfanopoulos en Oliveri, reeds aangehaald, punt 67).”  

U werd reeds driemaal correctioneel gestraft voor inbreuken op de wetgeving inzake drugs.  

De feiten waarvoor u op 22.04.2011 veroordeeld werd, zijn zeer ernstig. Zo blijkt dat u, als leidinggevend 

figuur, een handel in cocaïne opgezet had waarbij wekelijks grote hoeveelheden (2 tot 3 kg) cocaïne 

werden verkocht. Uit analyse van relevante gesprekken bleek dat de vereniging gestructureerd werkte via 
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een welbepaalde rol-en taakverdeling met zeer duidelijke (hiërarchische) afspraken en 

afschermingstechnieken. U zou zich, als leidinggevend figuur, niet bezig houden met verkopen onder de 

50 à 100 gram. U verklaarde aan uw klanten dat u reeds 12 jaar werkervaring had in de drugsbranche. 

Tijdens het onderzoek trachtte u met alle middelen het onderzoek te dwarsbomen en kwam uw 

leugenachtige en bedorven aard duidelijk naar boven (zie “Uiteenzetting der feiten” opgesteld door M. 

Ureel, eerste substituut procureur des Konings, Parket Mechelen). Uit het vonnis d.d. 22.04.2011 blijkt 

o.a. dat er geen enkele twijfel bestond dat u zich zeer intensief en op grote schaal bezig hield met handel 

in cocaïne en cannabis. U erkende ter terechtzitting dat u uw broer sedert 2 à 2,5 jaar geholpen had bij 

diens handel in cocaïne en betuigde daarover uw spijt, uit het onderzoek blijkt echter dat u zelf de spil 

was van een vereniging van personen die voornamelijk cocaïne maar ook cannabis verhandelde aan tal 

van derden, dit in allerlei hoeveelheden en kwaliteiten en op grote schaal (zie p.12). Het vonnis d.d. 

22.04.2011 vermeldt: “Ten aanzien van alle beklaagden geldt dat deze feiten bijzonder laakbaar zijn en 

getuigen van een gebrek aan normbesef en aan respect, uit zucht naar gemakkelijk geldgewin, voor de 

fysieke en psychische gezondheid van de personen die gebruiker zijn van de verdovende middelen en 

psychotrope stoffen die beklaagden verhandelen. Tevens wordt rekening gehouden met de grote omvang 

van de illegale praktijken van beklaagden, die wat eerste [met ‘eerste beklaagde’ wordt naar u verwezen] 

tot en met zesde beklaagden betreft, werden bewerkstelligd door het nagenoeg bedrijfsmatig karakter van 

hun organisatie. . . . Wat eerste beklaagde betreft wordt gewezen op de vaststelling dat hij de voornaamste 

leidinggevende rol in de vereniging speelde. Eerste beklaagde handelde bovendien uit geldzucht en 

geenszins louter voor de financiering van zijn eigen druggebruik en dat van zijn echtgenote, die hij 

overigens daartoe had gebracht. Verder wordt rekening gehouden met de strafrechtelijke voorgaanden 

van eerste beklaagde inzake bezit en handel in drugs, meer bepaald zijn eerdere veroordeling tot een 

autonome werkstraf wegens bezit van en handel in verdovende middelen door vonnis de dato 20 juli 2006 

van de correctionele rechtbank te Mechelen.” (zie vonnis d.d. 22.04.2011 p. 23).  

U had kennelijk geen enkele lering getrokken uit de zware bestraffing die u kreeg en u aarzelde niet om 

opnieuw een rol op te nemen in een netwerk van georganiseerde drughandel, ditmaal als één van de 

“onderdealers”. Uit het arrest d.d. 07.05.2015 blijkt dat het wederom ging om een georganiseerde 

drughandel waarbij op grote schaal verhandeld werd, de precieze verhandelde hoeveelheden drugs 

bleken echter niet te achterhalen. Het feit dat u zo kort na de veroordeling d.d. 22.04.2011 het risico nam 

om u opnieuw in te laten met de drugshandel, wijst er op dat het niet anders kan dan dat er grote winsten 

mee gemoeid zijn en dat u bereid was om het risico te nemen opnieuw zwaar gestraft te worden na 

afweging van dit risico tegen de grote financiële voordelen van deze criminele handel. Uit voorgaande 

blijkt dan ook dat het spijt dat u betuigde tijdens de rechtszitting d.d. 22.04.2011 duidelijk niet gemeend 

was. Dit bevestigt nogmaals uw leugenachtig karakter en maakt dat uw huidige spijtbetuigingen geen 

waarborg bieden dat u zich niet opnieuw zou kunnen inlaten met drugs en drughandel.  

Het gegeven dat u reeds penitentiair verlof genoot en uitgaansvergunningen heeft gekregen die zonder 

problemen lijken te zijn verlopen, alsook de omstandigheid dat de SURB u eerst elektronisch toezicht en 

daarna een voorwaardelijke invrijheidstelling verleende, doet niets af aan het feit dat er nog steeds een 

risico bestaat dat u opnieuw de openbare orde zou schaden. Het is immers in uw eigen belang dat u zich 

gedraagt tijdens uitgangsvergunningen, ET en een Voorwaardelijke invrijheidstelling daar enige misstap 

aanleiding zou geven aan het niet meer verlenen van dergelijke gunsten. Uitgaansvergunningen etc. zijn 

normaal gezien ook aan strikte voorwaarden onderworpen waardoor het moeilijk is om tijdens dergelijke 

uitgaansvergunningen etc. te recidiveren.  

U zou normaliter strafeinde hebben bereikt op 31.10.2018 maar diende bij de SURB een verzoek in tot 

het bekomen van een Voorwaardelijke Invrijheidstelling (hierna VI). Op 05.02.2018 werd u door de SURB 

te Antwerpen een VI toegekend, uw strafrestant werd bevroren op 261 dagen en er werd bepaald dat uw 

proeftijd zou eindigen op 13.02.2020, datum van uw definitieve invrijheidstelling. Tijdens de VI dient u een 

aantal voorwaarden na te leven, namelijk: geen strafbare feiten plegen; gevolg geven aan alle 

oproepingen die u ontvangt van het openbaar ministerie bij de strafuitvoeringsrechtbank, van uw 

justitieassistent en van de strafuitvoeringsrechtbank; een vast adres hebben, en indien u verhuist uw 

nieuw adres onmiddellijk mededelen aan het openbaar ministerie bij de strafuitvoeringsrechtbank en aan 

uw justitieassistent; jaarlijks niet langer dan 21 dagen naar het buitenland gaan en de justitieassistent 

vooraf steeds inlichten van de datum van vertrek en terugkeer; regelmatig werken in dienstverband en de 

bewijzen hiervan voorleggen aan uw justitieassistent; in eventuele periodes van werkloosheid actief 

zoeken naar werk en zodra mogelijk werken in dienstverband, en van dit alles de bewijzen voorleggen 

aan uw justitieassistent;  

uw financiële situatie bespreken met uw justitieassistent; uw schulden verder afbetalen en de bewijzen 

hiervan voorleggen aan uw justitieassistent; geen contact hebben met personen die gekend zijn in het 

drugsmilieu, met uitzondering van uw broers E.(…) M.(…) F.(…), geboren op (…) en E.(…) A.(…) A.(…), 

geboren op 07.07.1989; geen drugs bezitten of gebruiken; geen wapens bezitten of dragen.  
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Het “Vonnis tot toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling” werd door de SURB uitgesproken op 

05.02.2018. Op dat moment was het schorsende beroep dat u op 20.07.2017 bij de RVV ingediend had 

tegen de beslissing tot beëindiging van uw verblijf nog hangende. We wijzen er hier voor de volledigheid 

op dat de SURB hoogstwaarschijnlijk de VI niet toegestaan zou hebben indien de procedure tot 

beëindiging van uw recht op verblijf reeds afgesloten zou geweest zijn op het moment van de uitspraak 

van het vonnis d.d. 05.02.2018. Op 28.03.2018 werd de vordering tot schorsing en het beroep tot 

nietigverklaring door de RVV verworpen en was uw recht op verblijf dus definitief beëindigd. Doordat u 

geen recht op verblijf meer heeft, kan u bepaalde van de opgelegde voorwaarden niet naleven zoals 

bijvoorbeeld het regelmatig werken in dienstverband, u kan als illegaal immers geen arbeidsvergunning 

bekomen. Uit een schrijven d.d. 17.12.2018 van het Openbaar Ministerie bij de SURB blijkt dat de 

beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken tot al dan niet repatriëren (en bij uitbreiding dus ook tot het 

al dan niet verstrekken van een bevel om het grondgebied te verlaten zonder vasthouding) los staat van 

de beslissingen van de SURB. Uit een ander schrijven van het Openbaar Ministerie (hierna OM) d.d. 

31.12.2018 blijkt dat –indien u definitief geen recht op verblijf meer heeft- het OM een bevel voorlopige 

aanhouding dient uit te brengen conform artikel 70 Wet externe Rechtspositie en de zaak aanhangig dient 

te maken bij de SURB met verzoek tot herroeping van de VI. Hoe dan ook, nergens in de 

vreemdelingenwet is bepaald dat een vonnis van een SURB voorrang dient te krijgen op de toepassing 

van artikel 7 van de vreemdelingenwet indien vastgesteld wordt dat aan de toepassingsvoorwaarden van 

dit artikel is voldaan. Het staat de minister of zijn gemachtigde derhalve vrij om op onderbouwde, redelijke 

en gemotiveerde wijze een ander standpunt in te nemen dan de SURB wanneer hij in het kader van het 

verblijfsrechtelijke contentieux dient te beoordelen of de betrokken vreemdeling een neiging vertoont om 

crimineel gedrag vol te houden of te herhalen (zie arrest nummer. 201 814 van 28.03.2018 in de zaak 

RvV 208 241 / II).  

Zoals reeds vermeld, blijkt uit uw strafdossier dat de hoeveelheden cocaïne die u verhandelde groot 

waren, dat u pochte over uw 12- jaar ervaring in het drugsmilieu (die stoeferij dateert al van in de periode 

01.12.2009-12.06.2010 dus de kans bestaat er nog van uw activiteiten onder de radar gebleven zijn, zo 

werd u in 2003 al aangetroffen met 1000 euro cash op zak maar dat geheel terzijde), dat u niet alleen zelf 

een drugprobleem had maar ook uw echtgenote bracht tot het gebruiken van drugs en dat u niet enkel 

om in uw en uw echtgenotes druggebruik te voorzien drugs verhandelde maar ook uit puur geldgewin.  

Onder de gegeven omstandigheden is het niet meer dan normaal dat u zich momenteel aan de door 

Justitie opgelegde voorwaarden houdt en niet meer betrapt werd op het plegen van nieuwe feiten, u wordt 

maandelijks opgevolgd door een justitieassistent en weet ook dat u het land zal moeten verlaten omwille 

van het gevaar dat u betekent voor de openbare orde en lijkt er alles aan te willen doen om dat te 

vermijden. Echter hebt u in het verleden reeds getoond dat u een onbetrouwbaar karakter heeft, dat u niet 

van de eerste leugen gebarsten bent en dat u spijt betuigt niet omdat u het meent maar omdat u hoopt 

dat u daardoor op enig mededogen kan rekenen, uw spijtbetuigingen bieden alleszins geen garantie zoals 

reeds gebleken is. Ook het gegeven dat u kinderen en een echtgenote had, weerhield u er niet van een 

bloeiende drugshandel te voeren. Eén van de voorwaarden die u dient op te volgen, is dat u geen contact 

mag hebben met mensen uit het drugsmilieu, behalve dan met uw broers die beiden dus ook actief 

zijn/waren in het drugsmilieu (beiden werden trouwens samen met u veroordeeld op 22.04.2011). U hebt 

inmiddels 5 kinderen en was in het verleden al niet tevreden met wat u via legale arbeid kon verdienen, u 

zal nu alleen maar meer onkosten hebben waardoor de verleiding u weer op de lucratieve drugshandel, 

waarin u al al die jaren ervaring heeft en ook een netwerk van contacten èn familie heeft opgebouwd, 

alleen maar kan toenemen. De actuele marktwaarde van cocaïne bedraagt ongeveer 50 tot 55 euro per 

gram (www.druglijn.be).  

De vaststelling dat bewezen werd dat u gedurende een zeer lange periode actief was in de drugshandel, 

dat u reeds meermaals veroordeeld werd voor inbreuken op de drugswetgeving, dat u ook in het verleden 

reeds spijt betuigde over de feiten maar dan toch weer uw activiteiten in de drugshandel hernam, dat u in 

het verleden zelfs onder elektronisch toezicht feiten pleegde, dat u ook toen u een legale job had 

drugsfeiten pleegde, dat u uit een familiaal milieu komt waarin het verkopen van drugs blijkbaar wijder 

verspreid en aanvaard lijkt, dat u een leugenachtig karakter hebt en eerdere onderzoeken met alle 

mogelijke middelen probeerde te dwarsbomen, dat u handelde uit geldzucht en geenszins louter voor de 

financiering van uw eigen druggebruik, dat noch uw huwelijk noch uw vaderschap u in het verleden tegen 

hield om strafbare feiten te blijven plegen, maken dat u nog steeds een gevaar voor de openbare orde 

betekent.  

Het feit dat u onmiddellijk opnieuw aan het werk zou kunnen, biedt evenmin garantie dat u zich niet 

opnieuw aan drugsfeiten zou wagen. De feiten waarvoor u op 07.05.2015 veroordeeld werd, werden 

gepleegd tussen 14.11.2011 en 22.11.2012. Volgens uw administratief dossier hebt u in die periode ook 

even gewerkt. Uw werk weerhield u er dus blijkbaar niet van om drugs te verkopen, we kunnen dan ook 

veronderstellen dat het inkomen dat u met regulier werk verdiende niet voldoende was voor u en dat u dit, 

door een gewetenloze drang naar snel en makkelijk geldgewin, verder aan wenste te vullen met geld uit 
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de misdaad. Wat uw werkverleden in België betreft, dient er trouwens op gewezen te worden dat u slechts 

sporadisch tewerkgesteld was op de reguliere arbeidsmarkt. Uit het gegeven dat u uw penale boetes 

betaalt, blijkt evenmin een werkelijk schuldinzicht. Het is niet meer dan normaal dat u deze betaalt, het is 

een verplichting waar u niet onder uit kan. U kan deze ook verder blijven betalen vanuit Marokko.  

Op de relatief korte tijd dat u in België verblijft, liep u reeds 3 correctionele veroordelingen op, waaronder 

2 zeer zware veroordelingen. Voorgaande wijst erop dat u de ernst van uw daden niet blijkt of niet wenst 

in te zien, noch schijnt u te begrijpen dat uw gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is.  

De aard van de gepleegde feiten, het gegeven dat u reeds meermaals correctioneel veroordeeld werd 

voor gelijkaardige feiten, uw leugenachtig karakter en uw zucht naar makkelijk geldgewin maakt dat het 

risico dat u ook in de toekomst opnieuw de openbare orde zou kunnen schaden niet uitgesloten kan 

worden. Uw gedrag vormt een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang 

van de samenleving. Het bestaan van een reëel risico op herhaling van strafbare feiten volstaat om in het 

kader van het verblijfscontentieux op kennelijk redelijke wijze een actuele bedreiging voor de openbare 

orde vast te stellen.”  

 

Uit wat voorafgaat blijkt dat de gemachtigde van de minister in zijn beslissing uitgebreid ingaat op de 

bedrijfsmatig georganiseerde grootschalige drughandel waarin verzoeker een spilfiguur was, waarbij 

wordt opgemerkt dat verzoeker reeds eerder is gerecidiveerd. Tevens wordt melding gemaakt van het 

relatief gunstige verloop van het straftraject van verzoeker en de uitspraken van de SURB, maar er wordt 

gesteld dat het normaal is dat men zich houdt aan de door Justitie opgelegde voorwaarden. Gelet op het 

gerechtelijk verleden van verzoeker bestaat er geen garantie dat hij zich niet opnieuw zou inlaten met 

drugsfeiten. Er wordt tevens uitdrukkelijk op gewezen dat het de gemachtigde van de minister vrijstaat 

“om op onderbouwde, redelijke en gemotiveerde wijze een ander standpunt in te nemen dan de SURB 

wanneer in het kader van het verblijfsrechtelijke contentieux dient te worden beoordeeld of de betrokken 

vreemdeling een neiging vertoont om crimineel gedrag vol te houden of te herhalen”. In de beslissing 

wordt gewezen dat noch verzoekers huwelijk, noch zijn vaderschap hem tegenhielden om strafbare feiten 

te plegen. Daarnaast wordt overwogen dat ook het uitzicht op tewerkstelling geen garantie biedt dat 

verzoeker niet zou recidiveren. Op grond van het geheel van deze elementen is de gemachtigde van de 

minister van oordeel dat het gedrag van verzoeker een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging vormt 

voor een fundamenteel belang van de samenleving, waardoor hem op grond van artikel 74/11, §1, vierde 

lid, van de vreemdelingenwet een inreisverbod van meer dan 5 jaar kan worden opgelegd. 

 

2.9.2. Met betrekking tot de duur van het inreisverbod wordt rekening gehouden met de elementen die 

verzoeker in het kader van de vragenlijst, die hij op 6 juni 2019 overmaakte, had aangereikt, met name 

zijn talenkennis, gezins- en familieleven en gebrek aan bindingen met Marokko: 

 

“Gezien uw specifieke omstandigheden, met name uw familiale situatie, wordt de duur van het 

inreisverbod vastgesteld op 5 jaar:  

In het formulier hoorrecht dat u op 06.06.2019 invulde, verklaart u dat u Nederlands, Frans en Arabisch 

kent; dat u in 2006 met een visum naar België kwam; dat u in het bezit bent van een paspoort; dat u 

hartproblemen en stress heeft; dat u in 2006 getrouwd bent met E.(…) M.(…) Z.(…); dat uw vader, moeder 

en 2 broers in België wonen; dat uw moeder en 1 broer de Belgische nationaliteit hebben; dat uw moeder 

((…)) en de broer die de Belgische nationaliteit niet heeft ((…)), woonachtig zijn in de (…) te Mechelen; 

dat uw vader in Brussel woonachtig is; dat uw Belgische broer ((…)) woonachtig is in (…) te 2800 

Mechelen; dat u 5 minderjarige kinderen heeft in België die bij u en uw echtgenote wonen (H.(…) (…); 

N.(…) (…); A.(…) (…); A.(…) (…); M.(…) (…)); dat u redenen heeft om niet naar Marokko te kunnen 

terugkeren, namelijk dat uw hele familie in België is, dat u geen familie heeft in Marokko, dat u er geen 

woning heeft en dat u sinds 2007 een sociale woning heeft in België. 

+++  

U trad op 25.01.2006 te Al Hoceima (Marokko) in het huwelijk met de Belgische E.(…) M.(…) Z.(….). Uit 

dit huwelijk werden 5 kinderen geboren die allen de Belgische nationaliteit hebben: L.(…) H.(…), L.(…) 

N.(…) L.(…) A.(…), L.(…) A.(…)en L.(…) M.(…). 

Het wordt niet betwist dat u, naast een privéleven, ook een gezinsleven in de zin van het artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna EVRM) heeft met uw echtgenote en kinderen in 

België en dat de verwijdering van het grondgebied een inmenging vormt in de uitoefening van uw recht 

op een privé- en gezinsleven. 

Waar overwegingen van openbare orde of nationale veiligheid een rol spelen, 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 eerbiediging van het privé- en gezinsleven 

(EHRM 19 februari 1998, Dalia/Frankrijk, § 52; EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; 
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EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 april 2015, Sarközi en Mahran/Oostenrijk, 

§ 62). 

Uit uw administratief dossier blijken geen precieze onoverkomelijke hinderpalen die de voortzetting van 

uw gezinsleven als dusdanig in het land van herkomst of elders verhinderen, evenmin blijkt dat u uw 

gezinsleven enkel in België zou kunnen verder zetten. 

Het feit dat uw echtgenote niet gedwongen kan worden het Belgische grondgebied te verlaten, maakt niet 

dat zij u niet vrijwillig zou kunnen volgen naar het land van herkomst of elders. Het is eigen aan 

grensoverschrijdende relaties dat één van beide partners zich buiten het oorspronkelijk land van herkomst 

bevindt. Uw echtgenote, die in België geboren is, verkreeg de Belgische nationaliteit op 05.01.2006, voor 

die datum had zij enkel de Marokkaanse nationaliteit. Uw echtgenote keerde terug naar Marokko om er 

met u in het huwelijk te treden wat erop wijst dat we redelijkerwijze kunnen aannemen dat zij nog sociale, 

culturele en familiale banden heeft met dit land. Uit het administratief dossier blijkt dat uw echtgenote 

naast Nederlands ook Berbers spreekt (zie woonstcontrole d.d. 09.07.2006). 

Uw 5 kinderen zijn nog jong en in het algemeen kunnen we stellen dat jonge kinderen zich makkelijker 

aan kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Het gegeven dat zij alle 5 in België geboren werden, 

betekent niet dat zij zich elders niet zouden kunnen aanpassen. Uw 3 jongste kinderen zijn nog niet 

schoolplichtig en wat uw 2 schoolplichtige kinderen betreft, merken we op dat er geen concrete elementen 

voorliggen die erop wijzen dat zij hun scholing niet in Marokko of elders zouden kunnen verder zetten. 

Voor zover blijkt uit het administratief dossier, hebben zij geen nood aan gespecialiseerd onderwijs, noch 

een gespecialiseerde infrastructuur die niet in uw land van herkomst te vinden zou zijn. Aangezien uit het 

“vonnis tot toekenning van een elektronisch toezicht” uitgesproken door de Strafuitvoeringsrechtbank te 

Antwerpen op 02.05.2017 blijkt dat uw kennis van het Nederlands beperkt was en het aangewezen was 

dat u Nederlandse lessen volgde (wat u daarna ook deed), kunnen we veronderstellen dat u minstens 

met de kinderen die toen reeds geboren waren, in uw moedertaal communiceerde zodat zij op zijn minst 

noties hebben van deze taal. Hoe dan ook, kinderen zijn over het algemeen heel taalgevoelig zodat het 

leren van talen vlot kan verlopen. In het geval zij enkel Berbers zouden spreken, liggen geen stukken voor 

waaruit blijkt dat zij geen Arabisch en/of Frans zouden kunnen leren. Er kan verder in redelijkheid ook 

worden aangenomen dat u en uw echtgenote nog banden met Marokko hebben behouden, hetgeen het 

ook voor de kinderen makkelijker zou maken om daar te aarden. Uit niks blijkt dat, niettegenstaande de 

praktische moeilijkheden die kunnen bestaan, het kennelijk onredelijk of bijzonder moeilijk zou zijn voor 

uw kinderen en uw echtgenote om naar Marokko te verhuizen. 

Uw echtgenote en kinderen worden geenszins verplicht België te verlaten, zij kunnen er uiteraard ook 

voor kiezen in België te blijven en contact met u onderhouden via mail, telefoon en andere moderne 

communicatiemiddelen, alsook via periodieke reizen naar Marokko of een andere plaats waar u zou 

verblijven. 

Het feit dat u een kind en een echtgenote had in België heeft u er niet van weerhouden strafbare feiten te 

plegen. Nadat uw oudste dochter geboren was, bent u nog tweemaal veroordeeld geweest omwille van 

inbreuken op de wetgeving inzake drugs. De feiten die leidden tot uw veroordeling d.d. 07.05.2015 werden 

gepleegd tussen 14.11.2011 en 22.11.2012, in de periode dat uw echtgenote zwanger was van jullie 2e 

kind. Dit getuigt allerminst van verantwoordelijkheid tegenover uw echtgenote en uw kinderen, zoals van 

het ouderlijk gezag zou mogen verwacht worden. Uit het vonnis d.d. 22.04.2011 en de bijhorende 

“uiteenzetting der feiten" blijkt trouwens dat uw echtgenote verklaarde dat zij door uw toedoen reeds twee 

jaar drugs gebruikte en dat u haar de nodige drugs verschafte. Dit ondermijnt uw 

verantwoordelijkheidsgevoel jegens uw gezin nog verder en laat vragen rijzen over de invloed die u 

uitoefent op uw gezin. Daarnaast bewijst dit dat uw echtgenote op de hoogte was van uw activiteiten en 

dat zij uw herval in nieuwe feiten niet kon of niet wenste te voorkomen. 

Hoewel het beginsel van het belang van het kind in principe geldt in alle beslissingen die kinderen raken, 

heeft het EHRM ook verduidelijkt dat wanneer een verblijfs- en of verwijderingsmaatregel wordt getroffen 

ten aanzien van een ouder met vreemde nationaliteit wegens strafrechtelijke veroordelingen, de beslissing 

in de eerste plaats de dader van de strafbare feiten betreft. Bovendien blijkt uit de rechtspraak van het 

EHRM dat in zulke zaken de aard en ernst van het misdrijf of de strafrechtelijke antecedenten kunnen 

opwegen tegen andere criteria waarmee rekening moet worden gehouden (EHRM 11 december 2016, nr. 

77036/11, Salem/Denemarken, § 76; EHRM 16 mei 2017, nr. 25748/15, Hamesevic/Denemarken, 

§ 40 (niet- ontvankelijkheidsbeslissing)). 

Hoe dan ook, de bescherming van de openbare veiligheid en het voorkomen van strafbare feiten, 

rechtvaardigen de inmenging in het uitoefenen van het recht op de eerbiediging van het gezinsleven. U 

heeft door uw persoonlijk gedrag een ernstige aanslag heeft gepleegd op de openbare orde, de 

samenleving heeft het recht zich te beschermen tegen iemand die haar regels met voeten treedt en uit is 

op makkelijk winstbejag. De ernstige bedreiging voor de openbare orde die uit uw gedrag voortvloeit is 

zodanig dat uw persoonlijke belangen geen voorrang mogen hebben op het vrijwaren van de openbare 

orde. 
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U heeft nog andere familieleden die zich in België bevinden (minstens uw vader, moeder, 2 broers en een 

oom) van wie sommige de Belgische nationaliteit hebben, alsook twee zussen die in Nederland en 

Duitsland woonachtig zijn en hun respectievelijke families. 

Opdat in het bijzonder een relatie tussen meerderjarige kinderen en ouders onder de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM kan vallen, zijn er in beginsel bijkomende elementen van afhankelijkheid vereist 

die anders zijn dan de gewoonlijke affectieve banden (EHRM 15 oktober 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. 

Frankrijk, par. 33; EHRM 12 januari 2010, nr. 47486/06, A.W. Khan v. Verenigd Koninkrijk, par. 32; EHRM 

15 mei 2012, nr. 16567/10, Nacic e.a. v. Zweden, par. 76). Uit uw administratief dossier blijkt niet dat er 

sprake zou zijn van dergelijke afhankelijkheid tussen u en uw vader en/of moeder. 

Tevens kan slechts van een door artikel 8 van het EVRM beschermd familie-en gezinsleven tussen 

verwanten gesproken worden indien, naast de afstammingsband, een vorm van afhankelijkheid blijkt. In 

casu beperkt u zich ertoe te stellen dat uw oom en uw 2 broers op het grondgebied verblijven, dat u een 

zus in Nederland en een zus in Duitsland hebt. Uit uw administratief dossier blijkt echter niet dat u in 

België afhankelijk zou zijn van deze familieleden, noch blijkt sprake van een bijzondere binding met uw 

zus in Duitsland of uw zus in Nederland. Er is bijgevolg geen sprake van een familie-en gezinsleven dat 

moet worden beschermd. 

Het is begrijpelijk dat u tijdens uw verblijf in België vriendschappen hebt opgebouwd en dat uw sociale 

leven zich hier afspeelt. Dit betekent echter niet dat er niet van u gevergd zou kunnen worden dat u 

terugkeert naar uw land van herkomst (of een ander land). Voor zover de leefomstandigheden in Marokko 

op sommige vlakken minder gunstig zouden zijn dan in België, kan opgemerkt worden dat u daarin niet 

verschilt als vele van uw landgenoten aan wie evenmin om die reden verblijf toegestaan wordt. Uit niks 

blijkt 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. Evenmin is gebleken van een situatie waarin u 

geen enkele binding zou hebben met het land van herkomst of anderszins omstandigheden op grond 

waarvan een terugkeer naar uw land van herkomst niet verwacht zou mogen worden. U hebt een groot 

deel van uw leven doorgebracht in Marokko, u bent daar opgegroeid en u verklaart er meer dan 20 jaar 

gewerkt te hebben, hierdoor kan redelijkerwijze aangenomen worden dat u ook andere banden dan uw 

nationaliteit hebt met Marokko. U kan via de moderne communicatiemiddelen contact onderhouden met 

uw vrienden in België en zij zouden u, indien gewenst, kunnen bezoeken. Hoewel u stelt dat uw naaste 

familie zich in België en andere Europese landen bevindt, is het niet onredelijk te veronderstellen dat u 

ook in Marokko een sociaal vangnet heeft dat u zou kunnen helpen bij uw re-integratie daar. Indien de 

banden met uw vrienden daar verwaterd zouden zijn, kunnen deze weer aangehaald worden. Uw familie 

en vrienden in België kunnen u ook vanuit België ondersteunen bij het opbouwen van een privéleven in 

Marokko. Het feit dat u verschillende opleidingen gevolgd hebt in België doet niets af aan bovenstaande. 

Mogelijkerwijze kunnen deze opleidingen ook in uw thuisland nuttig blijken. Dat u geen huis heeft in 

Marokko maar wel een sociale woning heeft in België, betekent niet dat u niet terug zou kunnen keren 

naar Marokko. Niet iedereen bezit een eigen huis of een sociale woning, u kan (tijdelijk) ook een huis 

huren en indien nodig kan uw familie u vanuit België financiële steun geven voor de betaling van de huur 

tot u zelf een inkomen verwerft uit arbeid. Er liggen geen stukken voor waaruit blijkt dat u geen job zou 

kunnen vinden in Marokko om in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. 

U geeft in het formulier hoorrecht dat u op 06.06.2019 invulde aan dat u hartproblemen en stress heeft. U 

legt echter geen medisch attest voor, het blijft bij een loutere bewering die niet gestaafd wordt met 

bewijsstukken. Uit niks blijkt dat u daadwerkelijk stress- en hartproblemen heeft die bovendien van dien 

aard zijn dat zij niet behandeld zouden kunnen worden in Marokko en/of dat de medicatie en/of 

behandeling ontoegankelijk of bijzonder duur zou zijn voor u in Marokko. 

Er liggen geen stukken voor waaruit blijkt dat u een reëel risico op blootstelling aan onmenselijke 

behandeling in strijd met het artikel 3 van het EVRM zou lopen indien u terug zou keren naar Marokko.” 

Gelet op het winstgevend karakter van de feiten, de herhaling van deze feiten en de maatschappelijke 

impact ervan, kan worden afgeleid dat u door uw gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen 

schaden.  

U heeft niet getwijfeld om de openbare orde zeer ernstig te verstoren. Gelet op al deze elementen en het 

belang van het handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 5 jaar proportioneel.” 

 

De bestreden beslissing bevat wel degelijk specifieke motieven waarom een inreisverbod voor de duur 

van 5 jaar wordt opgelegd en er wordt geen automatisme gehanteerd. Verzoeker lijkt in zijn middel te 

beweren dat er sprake is van een automatische toepassing van de maximumduur, waarbij hij zowel een 

duur van 5 jaar als een duur van 10 jaar vermeldt, terwijl de in casu toepasselijke wetsbepaling in geval 

van een ernstige bedreiging voor de openbare orde toelaat een inreisverbod op te leggen voor een duur 

van méér dan 5 jaar.  
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In de beslissing wordt het gezins- en familieleven van verzoeker in België, zijn kinderen en hun scholing, 

de bindingen van zijn echtgenote met Marokko, de bindingen van verzoeker in Marokko, zijn 

tewerkstellingskansen aldaar en zijn gezondheidstoestand uitvoerig besproken en wordt besloten hem 

een inreisverbod op te leggen van 5 jaar, hetgeen zelfs lager is dan de wettelijk voorziene minimumduur. 

Hieruit blijkt overduidelijk dat bij het bepalen van de duur van het inreisverbod een belangenafweging 

heeft plaatsgevonden en terdege rekening is gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval. 

 

2.10. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 74/11, §1, vierde lid, van de 

vreemdelingenwet. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen 

en de motieven staan niet in kennelijke wanverhouding tot het besluit. Verzoeker toont niet aan dat de 

gemachtigde van de minister bepaalde elementen niet of onvoldoende zou hebben onderzocht. De 

bestreden beslissing vertoont geen motiveringsgebrek. Er is geen sprake van een schending van het 

redelijkheids- en/of het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien maart tweeduizend twintig door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


