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 nr. 236 427 van 5 juni 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM 

Violetstraat 48 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

3 februari 2020 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

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

Migratie van 14 januari 2020 tot beëindiging van het verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 

en inreisverbod. 

 

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 4 mei 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 mei 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 14 januari 2020 wordt beslist tot beëindiging van het verblijf van verzoekende partij met bevel 

om het grondgebied te verlaten en inreisverbod. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“BESLISSING TOT BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 

VERLATEN EN INREISVERBOD 

 

Mijnheer 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

Naam: E. (..)  

Voornaam: E. (..)  

geboortedatum : 30.11.1993  

geboorteplaats: Kinshasa  

nationaliteit : Congo 

Krachtens artikel 22 § 1, 3° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gemaakt 

aan uw verblijf en wordt u bevolen het grondgebied van België te verlaten alsook het grondgebied van 

de Staten die het Schengenacquis volledig toepassen, tenzij u beschikt over de documenten die zijn 

vereist om die Staten binnen te komen, het bevel om het grondgebied te verlaten treedt in werking van 

zodra u voor de gerechtelijke instanties voldaan heeft krachtens artikel 74/14 § 3, eerste lid, 3°, wordt u 

geen termijn voor vrijwillig vertrek toegestaan, om de volgende redenen: 

Op 28.09.1999 kwam u met uw moeder (K. A. (..)), en uw broer (E. W. (..)) voor het eerst in België aan. 

Uw moeder diende een eerste asielaanvraag in op 30.09.1999, aangezien haar kinderen op dat moment 

nog minderjarig waren, volgden zij de asielprocedure van de moeder. 

Op 14.05.2001 werd een “Beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten” 

genomen. Deze beslissing werd nog diezelfde dag aan uw moeder betekend. 

Op 17.05.2001 werd een dringend beroep ingediend bij het Commissanaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS). 

Op 03.03.2003 diende uw moeder een “Aanvraag tot machtiging van verblijf in het kader van artikel 9,3 

van de wet van 15 december 1980” in. 

Op 16.08.2004 werd door het CGVS beslist dat verder onderzoek noodzakelijk was, deze beslissing 

werd aangetekend aan uw moeder verstuurd. 

Op 19.09.2005 nam het CGVS een beslissing tot weigering van het vluchtelingenstatuut, beslissing 

aangetekend aan uw moeder verstuurd. 

Op 04.10.2005 werd er een beroep ingediend bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen tegen 

de beslissing van 19.09.2005. 

Naar aanleiding van de aanvraag tot machtiging van verblijf in het kader van artikel 9,3 d.d. 03.03.2003 

werden er op 20.11.2006 instructies gegeven aan het gemeentebestuur van Antwerpen om u, uw 

moeder, uw broers en uw zus in te schrijven in het vreemdelingenregister en jullie een bewijs van 

inschrijving van onbeperkte duur af te geven. Uw moeder werd tevens geïnformeerd dat artikel 55 van 

de wet van 15.12.1980 voorzag dat de asielaanvraag die ze in België had ingediend en die geen 

voorwerp uitmaakte van een definitieve beslissing, van rechtswege zonder voorwerp werd wanneer ze 

gemachtigd werd om onbeperkt in het Rijk te verblijven en dat indien ze wenste dat het onderzoek van 

haar asielprocedure werd verdergezet, ze de instantie die haar aanvraag onderzocht hiervan op de 

hoogte diende te brengen. 

U werd op 20.12.2006 ingeschreven. 

Op 31.07.2010 werd het ingediende beroep bij de Vaste Beroepscommissie d.d. 04.10.2005 door de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verworpen daar uw moeder niet aangegeven had dat de 

asielprocedure verder diende gezet te worden waardoor de asielaanvraag zonder voorwerp werd. 

Bij vonnis van 22.02.2011 werd u door de Jeugdrechtbank van Antwerpen onder toezicht gesteld, ook 

werd u een prestatie van opvoedkundige of filantropische aard opgelegd uit hoofde van diefstal met 

geweld of bedreiging, door twee of meer personen; aanranding van de eerbaarheid met geweld of 

bedreiging, op een minderjarige boven de volle leeftijd van 16 jaar; diefstal met braak, inklimming of 

valse sleutels; diefstal; heling en opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid. 

Op 12.11.2012 werd u onder aanhoudingsmandaat opgesloten in de gevangenis van Antwerpen uit 

hoofde van diefstal met braak, inklimming of valse sleutels. 

Op 19.11.2012 werd het aanhoudingsmandaat van 12.11.2012 opgeheven. 

Op 07.11.2013 werd u onder aanhoudingsmandaat opgesloten in de gevangenis van Antwerpen uit 

hoofde van diefstal met geweld of bedreiging, door twee of meer personen, bij nacht, met voertuig om 

de diefstal of uw vlucht te vergemakkelijken en bendevorming. 

De Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeelde u op 21.02.2014 tot een autonome werkstraf 

van 60 uren en bepaalde de duur van de vervangende gevangenisstraf waardoor de autonome 

werkstraf vervangen kan worden, bij niet-naleving op 4 maanden daar u zich schuldig had gemaakt aan 

heling. Dit feit pleegde u op 04.08.2012. 

Op 09.05.2014 werd het aanhoudingsmandaat van 07.11.2013 onder voorwaarden opgeheven. 

De Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeelde u op 27.11.2014 tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 5 jaar daar u zich schuldig had gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging, bij 

nacht, door twee of meer personen (3 feiten); aan diefstal met geweld of bedreiging, bij nacht, door twee 

of meer personen, wapens of op wapens gelijkende voorwerpen gebruikt of getoond zijnde, of de 

schuldige hebbende doen geloven dat u gewapend was (3 feiten); aan diefstal met geweld of 
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bedreiging, bij nacht, door twee of meer personen, met gebruik van een voertuig of enig ander al dan 

niet met een motor aangedreven tuig om de diefstal te vergemakkelijken of om uw vlucht te verzekeren 

(2 feiten); aan afpersing met geweld of bedreiging, bij nacht, door twee of meer personen, met gebruik 

van een voertuig of enig ander al dan niet met een motor aangedreven tuig om de diefstal te 

vergemakkelijken of om uw vlucht te verzekeren; aan afpersing met geweld of bedreiging, bij nacht, door 

twee of meer personen, wapens of op wapens gelijkende voorwerpen gebruikt of getoond zijnde, of de 

schuldige hebbende doen geloven dat u gewapend was (2 feiten); aan poging tot afpersing met geweld 

of bedreiging, bij nacht, door twee of meer personen; aan met bedrieglijk opzet, voor uzelf of voor een 

ander, een onrechtmatig economisch voordeel te hebben verworven door gegevens die worden 

opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een informaticasysteem, in een 

informaticasysteem in te voeren, te wijzigen, te wissen of met enig ander technologisch middel de 

mogelijke aanwending van gegevens in een informaticasysteem te veranderen (3 feiten); aan deel te 

hebben uitgemaakt van een vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op 

eigendommen; aan diefstal (6 feiten) en aan een persoon te hebben gevangen gehouden. Deze feiten 

pleegde u tussen 01.01.2013 en 06.11.2013. 

Op 28.12.2014 werd u opgesloten in de gevangenis van Antwerpen. 

Van 29.12.2014 tot 19.01.2015 werd er u een onderbreking van de strafuitvoering toegekend. U keerde 

pas op 04.02.2015 terug naar de gevangenis. 

Op 08.05.2015 werd u een voorlopige invrijheidstelling toegekend. 

Op 12.06.2016 werd u opgesloten in de gevangenis van Antwerpen naar aanleiding van uw veroordeling 

d.d. 07.05.2015. 

Het Hof van Beroep van Antwerpen veroordeelde u op 12.10.2017 tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 3 jaar daar u zich schuldig had gemaakt aan poging om opzettelijk een gebouw in 

brand te hebben gestoken, terwijl u had moeten vermoeden dat er zich op het ogenblik van de brand 

één of meerdere personen bevonden; aan vernieling of beschadiging met geweld of bedreiging, 

gepleegd in vereniging of in bende, namelijk een politievoertuig Volkswagen combi; aan een aanval te 

hebben gepleegd of zich met geweld of bedreiging te hebben verzet tegen twee inspecteurs, met de 

omstandigheid dat de weerspannigheid werd gepleegd door verscheidene personen ten gevolge van 

een voorafgaande afspraak en u wapens droeg; aan mondelinge bedreiging met een aanslag op 

personen of op eigendommen, onder bevel of onder een voorwaarde (6 inspecteurs); aan deel te 

hebben uitgemaakt van een vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op 

eigendommen en aan een aanval te hebben gepleegd of zich met geweld of bedreiging te hebben 

verzet tegen drie inspecteurs. Deze feiten pleegde u tussen 09.06.2016 en 12.06.2016. 

Het Hof van Beroep van Antwerpen veroordeelde u op 27.06.2018 tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 30 maanden daar u zich schuldig had gemaakt aan met bedrieglijk opzet, voor 

uzelf of voor een ander, een onrechtmatig economisch voordeel te hebben verworven door gegevens 

die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een informaticasysteem, in een 

informaticasysteem in te voeren, te wijzigen, te wissen of met enig ander technologisch middel de 

mogelijke aanwending van gegevens in een informaticasysteem te veranderen (4 feiten); aan zaken te 

hebben omgezet of overgedragen met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te 

verdoezelen of een persoon die betrokken was bij een misdrijf waaruit deze zaken voortkomen, te 

helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden (3 feiten), voor een totaal bedrag van 18.705.09 

euro; aan deel te hebben uitgemaakt van een vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op 

personen of op eigendommen. Deze feiten pleegde u tussen 27.09.2012 en 31.03.2015. 

De Directie Detentiebeheer kende u op 09.10.2018 drie uitgaansvergunningen toe teneinde uw 

reclassering verder uit te werken, maar bij de derde uitgaansvergunning, namelijk op 15.11.2018 keerde 

u niet terug naar de gevangenis. U was een vijftal maanden spoorloos en u werd opnieuw opgesloten op 

24.04.2019, na zelfaanbod. 

Sinds zeer jonge leeftijd beging u strafbare feiten. De jeugdbeschermingsmaatregel die genomen werd 

teneinde u normbesef bij te brengen en uw gedrag te verbeteren heeft u niet op het rechte pad kunnen 

brengen. Er werd u bij vonnis d.d. 21.02.2014 nog een kans geboden onder de vorm van een werkstraf, 

hetgeen u er echter niet van heeft weerhouden om nieuwe ernstige strafbare feiten te plegen. Op 

27.11.2014 werd u veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar (vonnis waartegen u laattijdig beroep 

indiende), op 29.06.2017 tot een gevangenisstraf van 30 maanden (vonnis waartegen u beroep 

indiende) en op 19.12.2017 tot een gevangenisstraf van 3 jaar (vonnis waartegen u beroep indiende), 

waarmee u aantoont dat u geen lering trekt uit uw eerdere veroordelingen. U bevindt zich als 26-jarige in 

de strafcategorie tussen tien en vijftien jaar en uw strafeinde is pas op 02.11.2026. De feiten waarvoor u 

bent veroordeeld zijn bijzonder ernstig en getuigen van een gewelddadige instelling, een verregaand 

gebrek aan normbesef en een criminele ingesteldheid. 

Tussen 01.01.2013 en 06.11.2013 maakte u zich schuldig aan diefstallen waarbij u geweld, brutaliteit en 

intimidatie met wapenvertoon niet schuwde, afpersing, informaticabedrog, bendevorming en 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

wederrechtelijke vrijheidsberoving. In groep overviel u talloze slachtoffers, waaronder ook jongeren, die 

lukraak werden uitgekozen. U hield geen rekening met het veiligheidsgevoel dat door dergelijke feiten in 

het gedrang kwam, noch met het trauma waarmee u de slachtoffers opzadelde. U ging totaal voorbij aan 

het feit dat uw slachtoffers nog lang na de feiten te maken zouden hebben met angstgevoelens, 

empathie lijkt u dan ook volledig vreemd. U handelde met het oog op makkelijk geldgewin waarbij u 

geen enkel respect toonde voor de fysieke en psychische integriteit van uw slachtoffers. De diefstallen 

tonen aan dat u geen respect heeft voor de eigendom van anderen. De diefstallen waaraan u zich 

schuldig maakte, zijn in onze samenleving een plaag waaraan paal en perk moet gesteld worden. 

Op 11.06.2016 werd er, door u en uw kompanen, via Facebook opgeroepen om te gaan manifesteren. 

De betoging werd niet aangevraagd, maar wel gedoogd zolang de aanwezigen hun ongenoegen zouden 

uiten zonder hierbij geweld te gebruiken. De spanning liep echter op en enkelen, waaronder uzelf, 

waren niet van zin er een geweldloze protestactie van te maken. Er werd voorafgaandelijk een 

WhatsApp-groep opgericht waarbij rellen werden voorbereid. Een politievoertuig werd tegengehouden 

en er werd een steen geworpen, die rakelings langs het hoofd van een inspecteur scheurde. U werd op 

de camerabeelden herkend als de persoon die een aansteker vasthield en klaar stond om de 

molotovcocktail, die door A.M. werd vastgehouden, aan te steken. De plannen om het politievoertuig te 

beschadigen en in brand te steken werden op voorhand gemaakt. Er werden op voorhand 

molotovcocktails gemaakt en in de struiken verstopt, er lagen stenen klaar om op de politievoertuigen te 

gooien en alle aanwezigen droegen met hun aanwezigheid bij tot het numerieke overwicht van de groep 

jongeren ten opzichte van de onder valse voorwendsels ter plaatse geroepen politieambtenaren, 

waardoor het plegen van de feiten (beschadigingen en het proberen in brand te steken van 

politievoertuigen, aanvallen van politieambtenaren, bedreigen van politieambtenaren) werd mogelijk 

gemaakt. Een betoging werd door enkele heethoofden misbruikt om rellen te schoppen en een 

confrontatie uit te lokken. De sterkte van een groep werd misbruikt om mensen aan te vallen en brand te 

stichten. De maatschappij werd hierbij onveilig gemaakt. Rellen worden in onze samenleving niet 

geduld. Ze veroorzaken een groot onveiligheidsgevoel. Het recht kan en mag niet in eigen handen 

worden genomen. Het kan zeker niet dat er geweld wordt gebruikt tegen politiediensten. De pure 

minachting die u heeft voor de regels die de samenleving oplegt, kan niet worden getolereerd. De 

omstandigheden en de ernst van de feiten dragen bij tot het algehele onveiligheidsgevoel en getuigen 

van een onbeheerste agressiviteit en een totale minachting voor het openbaar gezag en voor de 

maatschappelijke normen. 

Bij uw laatste veroordeling d.d. 27.06.2018 maakte u zich schuldig aan informaticafraude en witwassen. 

U en uw kompanen hebben slachtoffers opgelicht via de techniek van phishing. De slachtoffers 

ontvingen een frauduleuze e-mail, zogezegd van hun bank, waarin hen gevraagd werd een link aan te 

klikken. Na het aanklikken van deze link, ontvingen ze een bedrieglijk telefoontje van een zogezegde 

medewerker van de bank, aan wie ze hun persoonlijke codes moesten doorgeven. Met die codes kon 

de fraudeur vervolgens overschrijvingen doen van hun bankrekening naar een rekening van een 

mededader. Ten slotte werd het geld zo snel mogelijk van deze rekening afgehaald. Uit de 

bankonderzoeken, de vaststellingen van de verbalisanten, het telefonie-onderzoek en de verklaringen 

van de beklaagden, bleek duidelijk dat u en D.H. mensen ronselden die bereid waren hun 

bankrekeningen ter beschikking te stellen, dat jullie de stortingen opvolgden en geld afhaalden. U liet 

ook geld storten op uw rekening. Deze feiten zijn bijzonder ernstig. Phishing is een vorm van 

internetfraude en een ware plaag in onze maatschappij. Phishing verstoort op ernstige wijze het 

economische leven en ondermijnt het vertrouwen van de burger in het betalingsverkeer. Uit het arrest 

d.d. 27.06.2018 blijkt dat u rechtstreekse contacten onderhield met de organisatoren van de oplichtingen 

en met de zogenaamde muilezels en aldus een cruciale rol speelde. De feiten getuigen van een gebrek 

aan normbesef. In totaal werd 18.705.09 euro overgeschreven, geld dat eigendom was van de 

slachtoffers. 

U streefde louter eigen en makkelijk geldgewin na zonder hierbij rekening te houden met de 

eigendomsrechten van derden. U staat duidelijk niet stil bij de nefaste financiële gevolgen die uw daden 

veroorzaken bij de slachtoffers, hetgeen uw opportunistische en egoïstische ingesteldheid aantoont. De 

handelingen ondermijnden daarenboven het vertrouwen dat gesteld werd in het elektronisch 

bankverkeer en brachten de bancaire sector ernstige schade toe. Wanneer het vertrouwen in het 

betalingsverkeer en bankwezen bij consumenten in het algemeen niet meer aanwezig is, bestaat 

bovendien het risico van een ernstige ontwrichting van het maatschappelijk en economisch verkeer. 

Uit het vonnis d.d. 28.10.2019 van de Strafuitvoeringsrechtbank (afwijzing van een elektronisch toezicht) 

blijkt: "De Directie Detentiebeheer kende u op 09.10.2018 drie uitgaansvergunnmgen toe teneinde uw 

reclassering verder uit te werken, maar bij uw derde uitgaansvergunning op 15.11.2018 keerde u niet 

terug naar de gevangenis. U was een vijftal maanden spoorloos en werd opnieuw opgesloten op 

24.04.2019, na zelf aanbod. Uw detentie kent sindsdien een correct verloop. [...] Ondanks eerdere 
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aansporing vanwege de rechtbank legde u geen betalingsbewijzen voor inzake uw schuldaflossing 

ingevolge uw veroordelingen, ook niet met betrekking tot de vergoeding van de burgerlijke partijen. [...] 

Uit uw persoonlijk gedrag, komt dan ook een volgehouden, voor de maatschappij gevaarlijke 

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

toekomst zal herhalen. Uit het gedrag dat u al jaren vertoont, blijkt duidelijk dat u belust bent op snel en 

makkelijk geldelijk gewin en dat het u daarbij niet interesseert of dat geld nu uit de diefstallen of uit het 

plunderen van bankrekeningen van onschuldige derden komt. Zoals reeds aangehaald, maakte u geen 

gebruik van de kansen die u geboden werden. De jeugdbeschermingsmaatregel had niet het beoogde 

effect, de werkstraf die u opgelegd werd bij vonnis d.d. 21.02.2014 voerde u niet uit waardoor u alsnog 

een gevangenisstraf diende uit te zitten en toen men u uitgangsvergunningen gaf om uw reclassering in 

orde te brengen om zo uw leven weer op de rails te krijgen, dook u gedurende een vijftal maanden 

onder. Er ligt geen enkel stuk voor waaruit blijkt dat er in uw hoofde daadwerkelijk sprake is van 

schuldbesef of -inzicht, spijt of een duidelijke gedragswijziging. Het feit dat u zich correct gedraagt in de 

gevangenis - een periode waarin u onder een strenge overheidscontrole staat en de vrijheid om uw 

eigen gedrag te bepalen aan ernstige beperkingen is onderworpen- betekent niet noodzakelijk dat u na 

uw vrijstelling geen strafbare feiten meer zal begaan. Een risico op recidive kan niet uitgesloten worden. 

Alles wijst erop dat u de ernst van uw daden niet blijkt of wenst in te zien, noch schijnt u te begrijpen dat 

uw gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is. De aard van de gepleegde feiten en het gegeven dat u 

reeds meermaals veroordeeld werd, maken dat het risico dat u ook in de toekomst opnieuw de 

openbare orde zou kunnen schaden niet uitgesloten kan worden. Enige verbetering in uw persoonlijk 

gedrag dat afbreuk vermag te doen aan het ernstig, reëel en actueel gevaar dat u vormt voor de 

openbare orde, werd niet aangetoond. Uw gedrag vormt een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging 

voor een fundamenteel belang van de samenleving. 

Er bestaan ernstige redenen van openbare orde waardoor het beëindigen van uw verblijfsrecht een 

noodzakelijke maatregel vormt voor de bescherming van de openbare orde en ter preventie van 

strafbare feiten. 

Overeenkomstig artikel 62§1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, heeft eenieder het recht 

om gehoord te worden vooraleer jegens hem of haar een nadelige individuele maatregel wordt 

genomen. Op 04.10.2019 werd u door een migratiebegeleider op de hoogte gesteld van het feit dat 

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

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

verhinderen of beïnvloeden, aan te voeren. U verklaarde in de vragenlijst hoorrecht dat uw taal Lingala, 

Frans en Nederlands is; dat u Nederlands, Frans en Engels kan spreken en/of lezen; dat u sinds 2000, 

vanaf uw 6 jaar in België bent; dat uw identiteitskaart op het stadhuis van Antwerpen op u ligt te 

wachten; dat u geen ziekte hebt die u belemmert te reizen of terug te keren naar uw herkomstland; dat u 

voor u in de gevangenis belandde woonachtig was in de “(..) te 2030 Antwerpen", samen met uw 

moeder, zussen, broers en stiefvader; dat u niet getrouwd bent maar sinds een paar jaar een relatie 

heeft in België met V. V. G. (..) ‘‘(..) te 9160 Lokeren" - 0487/xxxxxx en dat ze elke dag op bezoek komt; 

dat uw moeder (K. A. (..)), uw stiefvader (M. R. (..)), uw broers (E. W. (..), K. G. (..) en M. R. (..)), uw 

zussen (M. J. (..) en M. C. (..)), in Antwerpen woonachtig zijn; dat de zussen van uw moeder in 

Antwerpen, in Dendermonde, in Ninove en in het Brusselse wonen; dat u geen minderjarige kinderen 

heeft in België noch in uw land van herkomst of in een ander land dan België; dat u niet getrouwd bent 

of een duurzame relatie heeft in uw land van herkomst of in een ander land dan België; dat u overal 

familie heeft, namelijk in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Amerika en Zuid-Afrika; dat u vanaf het 1ste 

kleuter tot het 5de middelbaar school heeft gelopen in Antwerpen; dat u bezig bent met midden jury in 

'literatuur’; dat u ook opleiding volgt in de gevangenis van Beveren ‘penologie’ (studenten van de VUB), 

gisteren [03.10.2019] van start gegaan; dat als u in de toekomst elektronisch toezicht hebt nog opleiding 

wil volgen; dat u veel studentenjobs had in de horeca omdat u ook horeca-school heeft gelopen (in 

luchthaven, hotels en restaurants); dat u niet heeft gewerkt in uw land van herkomst; dat u niet 

opgesloten of veroordeeld werd in een ander land dan België; dat u niet naar uw land kan terugkeren 

omdat uw leven zich hier situeert; dat u hier bent opgegroeid en hier alles hebt leren kennen; dat u niets 

kent in Congo. 

U voegde volgende documenten toe: een brief betreffende een maatschappelijke enquête 'huisbezoek’; 

een e-mail voor training van de voetbal; een fiche nr. 281.10 - jaar 2015; schoolrapporten en 

schoolattituderapporten; een foto van de vriendenklas 1C 200-2001; een gezinssamenstelling d.d. 

07.07.2016; gezinssamenstellingen van uw moeder, uw broer en uw zus; een foto van je nicht hier in 

België; een foto van toen u klein was, samen met uw mama en uw broer; twee foto’s van de voetbal en 

een foto van uw broers en zussen. 

In het kader van een beslissing tot beëindiging van het verblijf genomen in toepassing van artikel 22 § 1, 

3° van de wet van 15 december 1980, betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
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vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, moet er rekening gehouden worden met de ernst of de 

aard van de inbreuk op de openbare orde of de nationale veiligheid die u heeft begaan, of met het 

gevaar dat van u uitgaat en met de duur van uw verblijf in het Rijk. Er wordt ook rekening gehouden met 

het bestaan van banden met uw land van verblijf of met het ontbreken van banden met uw land van 

oorsprong, met uw leeftijd en met de gevolgen voor u en uw familieleden. 

In het formulier hoorrecht verklaarde u reeds een paar jaar een relatie te hebben met V. V. G. (..) 

(geboren te Beveren op 27.05.1992, van Belgische nationaliteit). Doch uit het vonnis d.d. 28.10.2019 

van de Strafuitvoeringsrechtbank (afwijzing van een elektronisch toezicht) blijkt dat jullie elkaar leerden 

kennen tijdens uw ontvluchting (van 15.11.2018 tot 24.04.2019) en dat u, tijdens uw ontvluchting, enkele 

maanden samenwoonde met haar. Uit de bezoekerslijst van de gevangenis blijkt ook dat het eerste 

bezoek dat u van mevrouw V. V. (..) kreeg, dateert van 01.05.2019, dus van na de terugkeer uit 

ontvluchting. U zou bij haar meer dan welkom zijn en zij bezoekt u zeer regelmatig in de gevangenis. Er 

zijn verder geen details over deze relatie gekend. Jullie stonden nooit officieel ingeschreven op 

eenzelfde adres. Het voldoende hecht en duurzaam karakter van de relatie, vereist opdat deze onder de 

bescherming van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna EVRM) kan 

vallen, werd niet aangetoond. U blijft in gebreke om met voldoende concrete elementen aannemelijk te 

maken dat uw relatie als gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM is te beschouwen. Uit het 

loutere feit dat zij u bijna dagelijks bezoekt in de gevangenis kan niet zomaar afgeleid worden dat jullie 

relatie de bescherming van artikel 8 van het EVRM vereist. 

Gesteld dat het duurzaam karakter van jullie relatie aangetoond zou zijn, quod non, kan gesteld worden 

dat ondanks het gegeven dat mevrouw V. V. (..) de Belgische nationaliteit heeft, zij ervoor zou kunnen 

kiezen om zich te vestigen in een land waar jullie de kans zouden hebben een gezinsleven uit te 

bouwen. Het feit dat zij niet gedwongen kan worden het Belgische grondgebied te verlaten, maakt 

immers niet dat zij u niet vrijwillig zou kunnen volgen naar uw land van nationaliteit of elders. Er worden 

thans geen elementen voorgelegd waaruit onoverkomelijke hinderpalen zouden blijken die het (verder) 

uitbouwen van uw gezinsleven als dusdanig zouden verhinderen in het land van herkomst of elders en 

evenmin blijkt dat uw gezinsleven enkel in België zou kunnen uitgebouwd worden. Mocht zij beslissen 

om u te vergezellen dan kan zij steeds een verzoek richten aan het land waar u zich zou vestigen opdat 

zij zou worden toegelaten een gezinsleven met haar uit te bouwen. 

Het is hoe dan ook inherent aan een grensoverschrijdende relatie dat, indien men een gezinsleven 

wenst uit te bouwen, (minstens) één van beide partners buiten zijn of haar land van herkomst, of legaal 

verblijf, of nationaliteit, dient te blijven. Mevrouw V. V. (..) was op de hoogte van uw veroordelingen 

aangezien zij u leerde kennen tijdens uw ontvluchting en zij u aanspoorde om uzelf aan te geven. Ze 

had moeten beseffen dat dit mogelijkerwijze gevolgen zou hebben op uw verblijfssituatie en op jullie 

toekomstige gezinssituatie.  

Mevrouw V. V. (..) kan 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 de 

plaats waar u zou verblijven. Nu u slechts in de periode tussen 15.11.2018 en 24.04.2019 een tijdje zou 

hebben samengewoond met mevrouw V. V. (..), blijkt niet dat zulks een zeer ingrijpende wijziging in 

haar leven tot gevolg zou hebben. 

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

gezinsleven toegestaan wanneer deze bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving 

noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch 

welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de 

gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

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

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

persoonlijke en gezinsbelangen die u kan doen gelden. 

Verder verblijven uw moeder (K. A. (..), geboren op 25.10.1976 te Kisangani, Belgische nationaliteit 

sinds 01.03.2012), uw stiefvader (M. B. C. (..), geboren op 28.12.1972 te Kinshasa, Congolese 

nationaliteit, B-kaart geldig tot 05.05.2022), uw 3 broers (E. W. (..), geboren op 12.10.1996 te Kinshasa, 

Belgische nationaliteit sinds 01.03.2012; K. G. (..), geboren op 11.01.2000 te Charleroi, Belgische 

nationaliteit sinds 01.03.2012 en M. M. R. (..), geboren op 01.03.2012 te Antwerpen, Belgische 

nationaliteit) en uw 2 zussen (M. M. J. (..), geboren op 23.09.2006 te Antwerpen, Belgische nationaliteit 

en M. M. C. (..), geboren op 01.06.2008 te Antwerpen, Belgische nationaliteit) in België. De relatie 

tussen ouders en meerderjarige kinderen en tussen broers en zussen valt echter enkel onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid, andere dan gewoonlijke affectieve en emotionele banden, wordt aangetoond (EHRM 15 

juli 2003, Mokrani/Frankrijk, §33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59). Uit uw 

administratief dossier blijkt niet dat er sprake zou zijn van bijkomende elementen van afhankelijkheid, 

noch van een relatie die dusdanig hecht is dat deze valt onder de door artikel 8 van het EVRM geboden 
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bescherming tussen u en uw ouders of tussen u en uw broers of één van uw zussen. Uit de 

omstandigheid dat u in het verleden altijd bij hen gewoond hebt, kan niet ipso facto een band van 

bijzondere afhankelijkheid tussen u en deze familieleden worden afgeleid. Het gegeven dat (sommige 

van) uw familieleden u komen bezoeken in de gevangenis wijst op zich ook nog niet op een bijzondere 

afhankelijkheidsband die verder reikt dan de normale affectieve banden. Uw leeftijd, met name 26 jaar 

oud, laat in beginsel toe te veronderstellen dat u in staat kan worden geacht om op zelfstandige basis 

een leven te leiden en in uw levensonderhoud te voorzien. U toont niet aan dat u met de door u reeds 

doorlopen opleidingen niet werkzaam zou kunnen zijn in uw herkomstland of daar waar u zich zou 

vestigen. Een loutere financiële afhankelijkheid en het inwonen volstaan niet om een bijzondere 

afhankelijkheid van uw familie aan te tonen. Financiële ondersteuning kan door de familie gegeven 

worden, ook als u in het buitenland verblijft (bijvoorbeeld door middel van stortingen). Uw ouders, broers 

en zussen kunnen België vrijelijk in- en uitreizen en kunnen dan ook contact met u onderhouden 

middels (korte) bezoeken aan u in Congo dan wel een ander land alsook middels de moderne 

communicatiemiddelen. 

In het vonnis d.d. 28.10.2019 van de Strafuitvoeringsrechtbank (afwijzing van een elektronisch toezicht) 

staat vermeld dat u aangaf te zijn weggebleven (ontvluchting) om zorg te dragen voor uw moeder die 

aan kanker lijdt. Er werd niet met medische stukken aangetoond dat uw moeder aan kanker zou lijden 

en u legt trouwens geen attest voor waaruit blijkt dat uw moeder mantelzorg nodig zou hebben, noch 

legt u bewijsstukken voor waaruit blijkt dat uw aanwezigheid in België vereist zou zijn om voor uw 

moeder te zorgen. Gezien u al gedurende een hele tijd regelmatig een periode afwezig was daar u in 

detentie zat, kan toch verondersteld worden dat zij ook op andere familieleden dan wel op derden een 

beroep zou kunnen doen voor hulp. Uw moeder heeft, naast uw broers en zussen een echtgenoot die 

recht op verblijf in België heeft en er wordt niet aangetoond dat deze kinderen of haar echtgenoot de 

eventuele zorg voor uw moeder niet op zich zouden kunnen nemen. Bovendien kan, indien nodig, een 

beroep gedaan worden op diverse diensten die thuisverpleging aanbieden. Aangezien u in de 

gevangenis verblijft, kan u nu ook niet instaan voor hulp aan uw moeder. Er liggen evenmin stukken 

voor waaruit blijkt dat uw moeder niet in staat zou zijn u te komen bezoeken in een ander land wanneer 

u niet langer in België zou wonen. 

U vermeldde op het formulier hoorrecht dat u nog familie heeft in België, namelijk de zussen van uw 

moeder. U zou eveneens familie hebben in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Amerika en Zuid-Afrika. De 

bescherming die artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) biedt, 

beperkt het gezin hoofdzakelijk tot de ouders en de (minderjarige) kinderen. Overeenkomstig de 

rechtspraak van het EHRM (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 2009, 

Onur/Groot-Brittannië; Mole N., Asylum and the European Convention on Human Rights, Straatsburg, 

Council of Europe Publishing, 2007, 97) kan slechts van een door artikel 8 van het EVRM beschermd 

familie- en gezinsleven tussen verwanten worden gesproken indien, naast de afstammingsband, een 

vorm van afhankelijkheid blijkt. Er wordt op geen enkele manier aangetoond dat de relatie die u met één 

van deze onbenoemde familieleden zou hebben, van dien aard is dat zij zou vallen onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM. Hoe dan ook, indien u een recht op verblijf in één van die 

landen zou kunnen bekomen, kan het inreisverbod beperkt worden tot België zodat dit geen nadeel 

hoeft te zijn.  

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. 

Uit uw administratief dossier blijkt dat u op 28.09.1999, op bijna 6-jarige leeftijd, in België bent 

aangekomen. Inmiddels bent u bijna 26 jaar oud. De omstandigheid dat u al op zeer jonge leeftijd in 

België aangekomen bent, waardoor u een band hebt opgebouwd met België, is als zodanig geen 

bijzondere omstandigheid. Het is inherent aan een langdurig verblijf dat hier bijvoorbeeld een 

schoolopleiding is genoten en dat er, behalve de familiebanden, ook sociale en culturele banden zijn. 

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

leven zich hier afspeelt en dat u hier hobby's (zoals voetbal) uitoefende. Uit niks blijkt echter dat de 

banden die u met België opgebouwd hebt van een dergelijk uitzonderlijke aard zouden zijn dat deze 

vermogen op te wegen tegen het ernstig en actueel gevaar dat u door uw persoonlijk gedrag kan 

worden geacht te vormen voor de openbare orde. Meer nog, het lijkt duidelijk dat uw gedrag, dat een 

ernstige verstoring van de openbare orde vormt, blijk geeft van de afwezigheid van de wil om werkelijk 

te integreren in de samenleving waarbinnen u zich ophoudt en waarvan u zo totaal en consequent 

bepaalde fundamentele waarden heeft miskend ondanks de meerdere kansen die u geboden werden. 

Integratie veronderstelt ook dat men de Belgische reglementering respecteert en zich aldus onthoudt 

aan het plegen van strafbare feiten. 

Aangezien u op zeer jonge leeftijd in België aankwam, zal het terugkeren naar Congo of naar een derde 

land, om daar een leven op te bouwen, ongetwijfeld aanpassing van u vergen. Er werden geen 

elementen voorgelegd dat er onoverkomelijke of bijzondere obstakels voor u bestaan om u in Congo of 
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in een derde land te vestigen. U stelt dat u niks kent in Congo. U blijft op dit punt in gebreke enig begin 

van bewijs voor te leggen of enige nadere, concrete toelichting te verstrekken. Het is niet onredelijk te 

veronderstellen dat iemand van uw familie in België nog kennissen dan wel familie heeft in Congo 

waarop een beroep zou kunnen gedaan worden om u op weg te helpen en eventueel tijdelijk op te 

vangen. U verklaarde in uw hoorrecht dat u overal familie heeft, namelijk in Frankrijk, Duitsland, 

Zwitserland, Amerika en Zuid-Afrika. Ook op hen zou een beroep kunnen gedaan worden om u op weg 

te helpen en eventueel tijdelijk op te vangen indien u in één van deze landen een verblijfsrecht zou 

kunnen verkrijgen. Er wordt evenmin aangetoond dat geen van uw in België verblijvende familieleden u 

niet tijdelijk zou kunnen vergezellen om u er wegwijs te maken. Uit het formulier hoorrecht blijkt dat u 

Lingala spreekt, dus taal is geen probleem. 

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

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

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

thuisland dan wel in een derde land. 

Het gegeven dat u veel studentenjobs had in de horeca is niet van die aard om overwogen maatregel te 

milderen. De vaardigheden die u tijdens uw werken en uw opleiding(en) in België opgepikt hebt, zullen u 

wellicht ook in uw thuisland of daar waar u zich zal vestigen van pas komen en uw kansen op de 

arbeidsmarkt enkel positief beïnvloeden. Er liggen geen stukken voor waaruit blijkt dat u in Congo, of 

daar waar u zich zal vestigen, geen werk zou kunnen vinden om in uw eigen levensonderhoud te 

voorzien. 

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

inmenging in het uitoefenen van uw recht op de eerbiediging van uw privéleven. U bevindt zich als 26-

jarige reeds in de strafcategorie tussen tien en vijftien jaar. De feiten waarvoor u veroordeeld werd, zijn 

bijzonder ernstig en getuigen van een gewelddadige instelling, een verregaand gebrek aan normbesef 

en een criminele ingesteldheid. U maakte reeds tal van slachtoffers en het risico dat u nog meer 

slachtoffers zal maken, is reëel. Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is 

het de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen, in het bijzonder in de uitoefening van zijn 

recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, 

Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; 

EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en BalkandaliA/erenigd Koninkrijk, § 67). De bescherming van 

de openbare orde weegt zwaarder dan de privébelangen die u kan doen gelden. 

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

gezondheidstoestand van één van uw familieleden die onderhavige beslissing zouden kunnen 

beïnvloeden. 

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

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

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

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

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

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

fundamenteel belang van de samenleving. 

Krachtens artikel 74/11, §1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

grondgebied van België te betreden, alsook het grondgebied van de Staten die het Schengenacquis 

volledig toepassen, tenzij u beschikt over de documenten die zijn vereist om die Staten binnen te komen 

en dit voor een duur van 10 jaar, om volgende redenen: Een inreisverbod van 10 jaar is proportioneel 

daar u door uw persoonlijk gedrag geacht wordt een ernstige bedreiging te vormen voor de openbare 

orde. De duur van het inreisverbod houdt rekening met het feit dat u veel familie in België heeft, die u 

regelmatig in de gevangenis bezoeken. 

Sinds zeer jonge leeftijd beging u strafbare feiten. De jeugdbeschermingsmaatregel die genomen werd 

teneinde u normbesef bij te brengen en uw gedrag te verbeteren heeft u niet op het rechte pad kunnen 

brengen. Er werd u bij vonnis d.d. 21.02.2014 nog een kans geboden onder de vorm van een werkstraf, 

hetgeen u er echter niet van heeft weerhouden om nieuwe ernstige strafbare feiten te plegen. 

Op 27.11.2014 veroordeelde de Correctionele Rechtbank van Antwerpen u tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 5 jaar daar u zich schuldig maakte aan diefstallen waarbij u geweld, brutaliteit en 

intimidatie met wapenvertoon niet schuwde, afpersing, informaticabedrog, bendevorming en 

wederrechtelijke vrijheidsberoving. In groep overviel u talloze slachtoffers, waaronder ook jongeren, die 

lukraak werden uitgekozen. U hield geen rekening met het veiligheidsgevoel dat door dergelijke feiten in 

het gedrang kwam, noch met het trauma waarmee u de slachtoffers opzadelde. U ging totaal voorbij aan 

het feit dat uw slachtoffers nog lang na de feiten te maken zouden hebben met angstgevoelens, 

empathie lijkt u dan ook volledig vreemd. U handelde met het oog op makkelijk geldgewin waarbij u 
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geen enkel respect toonde voor de fysieke en psychische integriteit van uw slachtoffers. De diefstallen 

tonen aan dat u geen respect heeft voor de eigendom van anderen. De diefstallen waaraan u zich 

schuldig maakte, zijn in onze samenleving een plaag waaraan paal en perk moet gesteld worden. 

Op 12.10.2017 veroordeelde het Hof van Beroep van Antwerpen u tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 3 jaar omdat er op 11.06.2016, door u en uw kompanen, via Facebook werd 

opgeroepen om te gaan manifesteren. De betoging werd niet aangevraagd, maar wel gedoogd zolang 

de aanwezigen hun ongenoegen zouden uiten zonder hierbij geweld te gebruiken. De spanning liep 

echter op en enkele waren niet van zin er een geweldloze protestactie van te maken. Er werd 

voorafgaandelijk een WhatsApp-groep opgericht waarbij rellen werden voorbereid. Een politievoertuig 

werd tegengehouden en er werd een steen geworpen, die rakelings langs het hoofd van een inspecteur 

scheurde. U werd op de camerabeelden herkend als de persoon die een aansteker vasthield en klaar 

stond om de molotovcocktail, die door A.M. werd vastgehouden, aan te steken. De plannen om het 

politievoertuig te beschadigen en in brand te steken werden op voorhand gemaakt. Er werden op 

voorhand molotovcocktails gemaakt en in de struiken verstopt, er lagen stenen klaar om op de 

politievoertuigen te gooien en alle aanwezigen droegen met hun aanwezigheid bij tot het numerieke 

overwicht van de groep jongeren ten opzichte van de onder valse voorwendsels ter plaatse geroepen 

politieambtenaren, waardoor het plegen van de feiten (beschadigingen en het proberen in brand te 

steken van politievoertuigen, aanvallen van politieambtenaren, bedreigen van politieambtenaren) werd 

mogelijk gemaakt. Een betoging werd door enkele heethoofden misbruikt om rellen te schoppen en een 

confrontatie uit te lokken. De sterkte van een groep werd misbruikt, om mensen aan te vallen en brand 

te stichten. De maatschappij werd hierbij onveilig gemaakt. Rellen worden in onze samenleving niet 

geduld. Ze veroorzaken een groot onveiligheidsgevoel. Het recht kan en mag niet in eigen handen 

worden genomen. Het kan zeker niet dat er geweld wordt gebruikt tegen politiediensten. De pure 

minachting die u heeft voor de regels die de samenleving oplegt, kan niet worden getolereerd. De 

omstandigheden en de ernst van de feiten dragen bij tot het algehele onveiligheidsgevoel en getuigen 

van een onbeheerste agressiviteit en een totale minachting voor het openbaar gezag en voor de 

maatschappelijke normen. 

Op 27.06.2018 veroordeelde het Hof van Beroep van Antwerpen u tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 30 maanden daar u zich schuldig had gemaakt aan informaticafraude en 

witwassen. U en uw kompanen hebben slachtoffers opgelicht via de techniek van phishing. De 

slachtoffers ontvingen een frauduleuze e-mail, zogezegd van hun bank, waarin hen gevraagd werd een 

link aan te klikken. Na het aanklikken van deze link, ontvingen ze een bedrieglijk telefoontje van een 

zogezegde medewerker van de bank, aan wie ze hun persoonlijke codes moesten doorgeven. Met die 

codes kon de fraudeur vervolgens overschrijvingen doen van hun bankrekening naar een rekening van 

een mededader. Ten slotte werd het geld zo snel mogelijk van deze rekening afgehaald. Uit de 

bankonderzoeken, de vaststellingen van de verbalisanten, het telefonie-onderzoek en de verklaringen 

van de beklaagden, bleek duidelijk dat u en D.H. mensen ronselden die bereid waren hun 

bankrekeningen ter beschikking te stellen, dat jullie de stortingen opvolgden en geld afhaalden. U liet 

ook geld storten op uw rekening. Deze feiten zijn bijzonder ernstig. Phishing is een vorm van 

internetfraude en een ware plaag in onze maatschappij. Phishing verstoort op ernstige wijze het 

economische leven en ondermijnt het vertrouwen van de burger in het betalingsverkeer. Uit het arrest 

d.d. 27.06.2018 blijkt dat u rechtstreekse contacten onderhield met de organisatoren van de oplichtingen 

en met de zogenaamde muilezels en aldus een cruciale rol speelde. De feiten getuigen van een gebrek 

aan normbesef. In totaal werd 18.705.09 euro overgeschreven, geld dat eigendom was van de 

slachtoffers. 

U streefde louter eigen en makkelijk geldgewin na zonder hierbij rekening te houden met de 

eigendomsrechten van derden. U staat duidelijk niet stil bij de nefaste financiële gevolgen die uw daden 

veroorzaken bij de slachtoffers, hetgeen uw opportunistische en egoïstische ingesteldheid aantoont. De 

handelingen ondermijnden daarenboven het vertrouwen dat gesteld werd in het elektronisch 

bankverkeer en brachten de bancaire sector ernstige schade toe. Wanneer het vertrouwen in het 

betalingsverkeer en bankwezen bij consumenten in het algemeen niet meer aanwezig is, bestaat 

bovendien het risico van een ernstige ontwrichting van het maatschappelijk en economisch verkeer. 

Uit het vonnis d.d. 28.10.2019 van de Strafuitvoeringsrechtbank (afwijzing van een elektronisch toezicht) 

blijkt: “De Directie Detentiebeheer kende u op 09.10.2018 drie uitgaansvergunningen toe teneinde uw 

reclassering verder uit te werken, maar bij uw derde uitgaansvergunning op 15.11.2018 keerde u niet 

terug naar de gevangenis. U was een vijftal maanden spoorloos en werd opnieuw opgesloten op 

24.04.2019, na zelf aanbod. Uw detentie kent sindsdien een correct verloop. [...] Ondanks eerdere 

aansporing vanwege de rechtbank legde u geen betalingsbewijzen voor inzake uw schuldaflossing 

ingevolge uw veroordelingen, ook niet met betrekking tot de vergoeding van de burgerlijke partijen. [...] 

U toont aan dat u geen lering trekt uit uw eerdere veroordelingen. U bevindt zich als 26-jarige in de 

strafcategorie tussen tien en vijftien jaar en uw strafeinde is pas op 02.11.2026. De feiten waarvoor u 
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veroordeeld werd, zijn bijzonder ernstig en getuigen van een gewelddadige instelling, een verregaand 

gebrek aan normbesef en een criminele ingesteldheid. U maakte reeds tal van slachtoffers en het risico 

dat u nog meer slachtoffers zal maken, is reëel. Met toepassing van een vaststaand beginsel van 

internationaal recht is het de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen, in het bijzonder in 

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

(EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 

67). De bescherming van de openbare orde weegt zwaarder dan de privébelangen die u kan doen 

gelden. 

Uit uw persoonlijk gedrag, komt dan ook een volgehouden, voor de maatschappij gevaarlijke 

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

toekomst zal herhalen. Uit het gedrag dat u al jaren vertoont, blijkt duidelijk dat u belust bent op snel en 

makkelijk geldelijk gewin en dat het u daarbij niet interesseert of dat geld nu uit de diefstallen of uit het 

plunderen van bankrekeningen van onschuldige derden komt. Zoals reeds aangehaald, maakte u geen 

gebruik van de kansen die u geboden werden. De jeugdbeschermingsmaatregel had niet het beoogde 

effect, de werkstraf die u opgelegd werd bij vonnis d.d. 21.02.2014 voerde u niet uit waardoor u alsnog 

een gevangenisstraf diende uit te zitten en toen men u uitgangsvergunningen gaf om uw reclassering in 

orde te brengen om zo uw leven weer op de rails te krijgen, dook u gedurende een vijftal maanden 

onder. Er ligt geen enkel stuk voor waaruit blijkt dat er in uw hoofde daadwerkelijk sprake is van 

schuldbesef of -inzicht, spijt of een duidelijke gedragswijziging. Het feit dat u zich correct gedraagt in de 

gevangenis - een periode waarin u onder een strenge overheidscontrole staat en de vrijheid om uw 

eigen gedrag te bepalen aan ernstige beperkingen is onderworpen- betekent niet noodzakelijk dat u na 

uw vrijstelling geen strafbare feiten meer zal begaan. Een risico op recidive kan niet uitgesloten worden. 

Alles wijst erop dat u de ernst van uw daden niet blijkt of wenst in te zien, noch schijnt u te begrijpen dat 

uw gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is. De aard van de gepleegde feiten en het gegeven dat u 

reeds meermaals veroordeeld werd, maken dat het risico dat u ook in de toekomst opnieuw de 

openbare orde zou kunnen schaden niet uitgesloten kan worden. Enige verbetering in uw persoonlijk 

gedrag dat afbreuk vermag te doen aan het ernstig, reëel en actueel gevaar dat u vormt voor de 

openbare orde, werd niet aangetoond.  

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

samenleving. 

In het formulier hoorrecht verklaarde u reeds een paar jaar een relatie te hebben met V. V. G. (..) 

(geboren te Beveren op 27.05.1992, van Belgische nationaliteit). Doch uit het vonnis d.d. 28.10.2019 

van de Strafuitvoeringsrechtbank (afwijzing van een elektronisch toezicht) blijkt dat jullie elkaar leerden 

kennen tijdens uw ontvluchting (van 15.11.2018 tot 24.04.2019) en dat u, tijdens uw ontvluchting, enkele 

maanden samenwoonde met haar. Uit de bezoekerslijst van de gevangenis blijkt ook dat het eerste 

bezoek dat u van mevrouw V. V. (..) kreeg, dateert van 01.05.2019, dus van na de terugkeer uit 

ontvluchting. U zou bij haar meer dan welkom zijn en zij bezoekt u zeer regelmatig in de gevangenis. Er 

zijn verder geen details over deze relatie gekend. Jullie stonden nooit officieel ingeschreven op 

eenzelfde adres. Het voldoende hecht en duurzaam karakter van de relatie, vereist opdat deze onder de 

bescherming van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna EVRM) kan 

vallen, werd niet aangetoond. U blijft in gebreke om met voldoende concrete elementen aannemelijk te 

maken dat uw relatie als gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM is te beschouwen. Uit het 

loutere feit dat zij u bijna dagelijks bezoekt in de gevangenis kan niet zomaar afgeleid worden dat jullie 

relatie de bescherming van artikel 8 van het EVRM vereist. 

Gesteld dat het duurzaam karakter van jullie relatie aangetoond zou zijn, quod non, kan gesteld worden 

dat ondanks het gegeven dat mevrouw V. V. (..) de Belgische nationaliteit heeft, zij ervoor zou kunnen 

kiezen om zich te vestigen in een land waar jullie de kans zouden hebben een gezinsleven uit te 

bouwen. Het feit dat zij niet gedwongen kan worden het Belgische grondgebied te verlaten, maakt 

immers niet dat zij u niet vrijwillig zou kunnen volgen naar uw land van nationaliteit of elders. Er worden 

thans geen elementen voorgelegd waaruit onoverkomelijke hinderpalen zouden blijken die het (verder) 

uitbouwen van uw gezinsleven als dusdanig zouden verhinderen in het land van herkomst of elders en 

evenmin blijkt dat uw gezinsleven enkel in België zou kunnen uitgebouwd worden. Mocht zij beslissen 

om u te vergezellen dan kan zij steeds een verzoek richten aan het land waar u zich zou vestigen opdat 

zij zou worden toegelaten een gezinsleven met haar uit te bouwen. 

Het is hoe dan ook inherent aan een grensoverschrijdende relatie dat, indien men een gezinsleven 

wenst uit te bouwen, (minstens) één van beide partners buiten zijn of haar land van herkomst, of legaal 

verblijf, of nationaliteit, dient te blijven. Mevrouw V. V. (..) was op de hoogte van uw veroordelingen 

aangezien zij u leerde kennen tijdens uw ontvluchting en zij u aanspoorde om uzelf aan te geven. Ze 

had moeten beseffen dat dit mogelijkerwijze gevolgen zou hebben op uw verblijfssituatie en op jullie 

toekomstige gezinssituatie. 
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Mevrouw V. V. (..) kan 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 de 

plaats waar u zou verblijven. Nu u slechts in de periode tussen 15.11.2018 en 24.04.2019 zou hebben 

samengewoond met mevrouw V. V. (..), blijkt met dat zulks een zeer ingrijpende wijziging in haar leven 

tot gevolg zou hebben.  

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

gezinsleven toegestaan wanneer deze bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving 

noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch 

welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de 

gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

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

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

persoonlijke en gezinsbelangen die u kan doen gelden. 

Verder verblijven uw moeder (K. A. (..), geboren op 25.10.1976 te Kisangani, Belgische nationaliteit 

sinds 01.03.2012), uw stiefvader (M. B. C. (..), geboren op 28.12.1972 te Kinshasa, Congolese 

nationaliteit, B-kaart geldig tot 05.05.2022), uw 3 broers (E. W. (..), geboren op 12.10.1996 te Kinshasa, 

Belgische nationaliteit sinds 01.03.2012, K.  G. (..), geboren op 11.01.2000 te Charleroi, Belgische 

nationaliteit sinds 01.03.2012 en M. M. R. (..), geboren op 01.03.2012 te Antwerpen, Belgische 

nationaliteit) en uw 2 zussen (M. M. J. (..), geboren op 23.09.2006 te Antwerpen, Belgische nationaliteit 

en M. M. C. (..), geboren op 01.06.2008 te Antwerpen, Belgische nationaliteit) in België. De relatie 

tussen ouders en meerderjarige kinderen en tussen broers en zussen valt echter enkel onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid, andere dan gewoonlijke affectieve en emotionele banden, wordt aangetoond (EHRM 15 

juli 2003, Mokrani/Frankrijk, §33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59). Uit uw 

administratief dossier blijkt niet dat er sprake zou zijn van bijkomende elementen van afhankelijkheid, 

noch van een relatie die dusdanig hecht is dat deze valt onder de door artikel 8 van het EVRM geboden 

bescherming tussen u en uw ouders of tussen u en uw broers of één van uw zussen. Uit de 

omstandigheid dat u in het verleden altijd bij hen gewoond hebt, kan niet ipso facto een band van 

bijzondere afhankelijkheid tussen u en deze familieleden worden afgeleid. Het gegeven dat (sommige 

van) uw familieleden u komen bezoeken in de gevangenis wijst op zich ook nog niet op een bijzondere 

afhankelijkheidsband die verder reikt dan de normale affectieve banden. Uw leeftijd, met name 26 jaar 

oud, laat in beginsel toe te veronderstellen dat u in staat kan worden geacht om op zelfstandige basis 

een leven te leiden en in uw levensonderhoud te voorzien. U toont niet aan dat u met de door u reeds 

doorlopen opleidingen niet werkzaam zou kunnen zijn in uw herkomstland of daar waar u zich zou 

vestigen. Een loutere financiële afhankelijkheid en het inwonen volstaan niet om een bijzondere 

afhankelijkheid van uw familie aan te tonen. Financiële ondersteuning kan door de familie gegeven 

worden, ook als u in het buitenland verblijft (bijvoorbeeld door middel van stortingen). Uw ouders, broers 

en zussen kunnen België vrijelijk in- en uitreizen en kunnen dan ook contact met u onderhouden 

middels (korte) bezoeken aan u in Congo dan wel een ander land alsook middels de moderne 

communicatiemiddelen. 

In het vonnis d.d. 28.10.2019 van de Strafuitvoeringsrechtbank (afwijzing van een elektronisch toezicht) 

staat vermeld dat u aangaf te zijn weggebleven (ontvluchting) om zorg te dragen voor uw moeder die 

aan kanker lijdt. Er werd niet met medische stukken aangetoond dat uw moeder aan kanker zou lijden 

en u legt trouwens geen attest voor waaruit blijkt dat uw moeder mantelzorg nodig zou hebben, noch 

legt u bewijsstukken voor waaruit blijkt dat uw aanwezigheid in België vereist zou zijn om voor uw 

moeder te zorgen. Gezien u al gedurende een hele tijd regelmatig een periode afwezig was daar u in 

detentie zat, kan toch verondersteld worden dat zij ook op andere familieleden dan wel op derden een 

beroep zou kunnen doen voor hulp. Uw moeder heeft, naast uw broers en zussen een echtgenoot die 

recht op verblijf in België heeft en er wordt niet aangetoond dat deze kinderen of haar echtgenoot de 

eventuele zorg voor uw moeder niet op zich zouden kunnen nemen. Bovendien kan, indien nodig, een 

beroep gedaan worden op diverse diensten die thuisverpleging aanbieden. Aangezien u in de 

gevangenis verblijft, kan u nu ook niet instaan voor hulp aan uw moeder. Er liggen evenmin stukken 

voor waaruit blijkt dat uw moeder met in staat zou zijn u te komen bezoeken in een ander land wanneer 

u niet langer in België zou wonen. 

U vermeldde op het formulier hoorrecht dat u nog familie heeft in België, namelijk de zussen van uw 

moeder. U zou eveneens familie hebben in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Amerika en Zuid-Afrika. De 

bescherming die artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) biedt, 

beperkt het gezin hoofdzakelijk tot de ouders en de (minderjarige) kinderen. Overeenkomstig de 

rechtspraak van het EHRM (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 2009, 

Onur/Groot-Brittannië; Mole N., Asylum and the European Convention on Human Rights, Straatsburg, 

Council of Europe Publishing, 2007, 97) kan slechts van een door artikel 8 van het EVRM beschermd 
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familie- en gezinsleven tussen verwanten worden gesproken indien, naast de afstammingsband, een 

vorm van afhankelijkheid blijkt. Er wordt op geen enkele manier aangetoond dat de relatie die u met één 

van deze onbenoemde familieleden zou hebben, van dien aard is dat zij zou vallen onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM. Hoe dan ook, indien u een recht op verblijf in één van die 

landen zou kunnen bekomen, kan het inreisverbod beperkt worden tot België zodat dit geen nadeel 

hoeft te zijn. 

Aangezien u op zeer jonge leeftijd in België aankwam, zal het terugkeren naar Congo of naar een derde 

land, om daar een leven op te bouwen, ongetwijfeld aanpassing van u vergen. Er werden geen 

elementen voorgelegd dat er onoverkomelijke of bijzondere obstakels voor u bestaan om u in Congo of 

in een derde land te vestigen. U stelt dat u niks kent in Congo. U blijft op dit punt in gebreke enig begin 

van bewijs voor te leggen of enige nadere, concrete toelichting te verstrekken. Het is niet onredelijk te 

veronderstellen dat iemand van uw familie in België nog kennissen dan wel familie heeft in Congo 

waarop een beroep zou kunnen gedaan worden om u op weg te helpen en eventueel tijdelijk op te 

vangen. U verklaarde in uw hoorrecht dat u overal familie heeft, namelijk in Frankrijk, Duitsland, 

Zwitserland, Amerika en Zuid-Afrika. Ook op hen zou een beroep kunnen gedaan worden om u op weg 

te helpen en eventueel tijdelijk op te vangen indien u in één van deze landen een verblijfsrecht zou 

kunnen verkrijgen. Er wordt evenmin aangetoond dat geen van uw in België verblijvende familieleden u 

niet tijdelijk zou kunnen vergezellen om u er wegwijs te maken. Uit het formulier hoorrecht blijkt dat u 

Lingala spreekt, dus taal is geen probleem. 

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

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

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

thuisland dan wel in een derde land. 

Het gegeven dat u veel studentenjobs had in de horeca is niet van die aard om overwogen maatregel te 

milderen. De vaardigheden die u tijdens uw werken en uw opleiding(en) in België opgepikt hebt, zullen u 

wellicht ook in uw thuisland of daar waar u zich zal vestigen van pas komen en uw kansen op de 

arbeidsmarkt enkel positief beïnvloeden. Er liggen geen stukken voor waaruit blijkt dat u in Congo, of 

daar waar u zich zal vestigen, geen werk zou kunnen vinden om in uw eigen levensonderhoud te 

voorzien. 

U hebt geen elementen aangebracht met betrekking tot uw gezondheid of met betrekking tot de 

gezondheidstoestand van één van uw familieleden die onderhavige beslissing zouden kunnen 

beïnvloeden. 

De bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid weegt zwaarder dan de privébelangen 

die u kan doen gelden. 

Nergens uit uw administratief dossier blijkt dat een terugkeer naar Congo een risico op schending van 

het artikel 3 van het EVRM zou inhouden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste en enig middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“Eerste middel: schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet, schending van de Wet van 29 juli 

1991 m.b.t. de motiveringsverplichting, schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en 

redelijkheidsbeginsel 

 

Verzoeker kreeg een beslissing van de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 14.01.2020, waarbij werd besloten tot beëindiging van 

het verblijf krachtens artikel 22 §1, 3° Vreemdelingenwet, hem ter kennis gebracht op 18.01.2020. 

Dat de hogervermelde beslissing onterecht genomen werd. 

De bestreden beslissing schendt immers beginselen van behoorlijk bestuur. Bovendien zal artikel 8 van 

het EVRM manifest geschonden worden indien verzoeker dient terug te keren naar Congo. 

III.1. Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur 

Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

Verwerende partij schendt de zorgvuldigheidsplicht door geen rekening te houden met ALLE elementen 

en het GEHEEL van elementen in dit dossier. 

Verzoeker is als minderjarig kind naar België gekomen en woont sinds 1999, intussen 21 jaar, 

ononderbroken in België. Dit behelst bijna zijn volledig leven, hetgeen vanaf zijn kleutertijd, zich hier in 

België heeft afgespeeld. 

Bij zijn komst naar België heeft verzoeker in België school gelopen, dit vanaf de 1ste kleuterklas tot het 

middelbaar onderwijs (5de jaar). 
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Door zijn verleden was verzoeker niet in staat om zijn secundair onderwijs te beëindigen, iets waar hij 

vandaag spijt van heeft. 

Verzoeker heeft ondertussen opnieuw zijn studies aangevat via de middenjury ‘Literatuur’ en dit vanuit 

de gevangenis. Ook heeft verzoeker zich ingeschreven in de opleiding ‘Penologie’, dewelke van start 

ging op 03.10.2019. 

Dit project werd opgestart om de gedetineerden te re-integreren en detentieregimes te normaliseren. 

Het project werd opgestart door de VUB en wordt ondersteund door de gevangenis van Beveren 

Verzoeker heeft getracht om zijn reclassering in orde te brengen. Hij heeft 3 uitgaansverloven gekregen 

en maakte hiervan gebruik om een tewerkstelling te bekomen. Hij heeft via ‘Kitchenstaff’, het bedrijf 

waarvoor zijn broer werkt, een jobaanbieding, doch diende zich hiervoor persoonlijk aan te melden, wat 

op dit moment niet mogelijk is omwille van zijn detentie. 

Verzoeker tracht momenteel zijn leven echt een andere wending te geven en heeft ondertussen ook wat 

positieve dingen gedaan tijdens zijn langdurig verblijf in België. Met dit geheel der feiten heeft men 

echter geen rekening gehouden. Men heeft zich enkel blindgestaard op de correctionele veroordelingen 

van verzoeker zonder zijn mogelijkheden tot reclassering na te gaan en zonder zijn inzet in de 

gevangenis om te re-integreren in de maatschappij na te gaan. 

Sinds de relatie met mevrouw V. V. (..) heeft verzoeker zijn leven omgegooid. Hij heeft zich 

ingeschreven bij de middenjury, heeft zich aangeboden voor het project i.s.m. de VUB en doet alles wat 

nodig is om zijn reclassering in orde te brengen. 

De persoonlijke en de gezinssituatie van verzoeker moeten grondig worden onderzocht teneinde na te 

gaan of de voorgenomen maatregel geschikt is en niet verder gaat dan strikt nodig is om het 

nagestreefde doel te verwezenlijken, en of er minder strenge maatregelen mogelijk zijn om dat doel te 

bereiken. Daarbij moet rekening worde gehouden met de volgende elementen die opgenomen zijn in 

artikel 28, eerste lid Richtlijn 2004/38/EG: 

- Gevolgen van de verwijdering voor de economische, de persoonlijke en de gezinssituatie van de 

betrokkene (m.i.v. de andere familieleden die het rechten hebben om in het gastland te blijven); 

- De ernst van de moeilijkheden waarmee de echtgenote en de kinderen in het land van herkomst van 

de betrokkene zouden kunnen worden geconfronteerd; 

- De sterkte van bindingen (verwanten, bezoeken, talenkennis) – of het ontbreken van bindingen met het 

land van herkomst en met het gastland; 

- De duur van het verblijf in het gastland; 

- Leeftijd en gezondheidssituatie. 

Men weigert rekening te houden met zijn positieve vooruitgang in de gevangenis en zijn gunstig 

reclasseringsplan. Voor het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank m.b.t. zijn elektronisch toezicht, 

werd bij zijn vriendin een positieve huisenquête uitgevoerd. Er werd dan ook toestemming verleend om 

dit op haar adres uit te voeren. 

Het reclasseringsplan van verzoeker is bijna volledig af. Thans wordt zijn reclassering bemoeilijkt door 

huidige bestreden beslissing alsook het feit dat hij nog niet overging tot schuldaflossing. Hiervoor is zijn 

tewerkstelling van groot belang. 

Men weigert rekening te houden met de actuele situatie van verzoeker! Men blijft verwijzen naar het 

verleden van verzoeker. Hij weet dat dit ernstig is, doch hij stelt alles in het werk mede dankzij zijn 

huidige relatie, om zijn leven een andere wending te geven en zo snel mogelijk tewerkstelling te kunnen 

vinden, zijn schuld te kunnen aflossen en op een positieve manier bij te dragen in onze maatschappij. 

Hij heeft zich dan ook zelf opnieuw en spontaan aangeboden in de gevangenis. Hij is zelf tot inzicht 

gekomen en is daarom teruggekeerd. Hij wenst zijn leven niet langer te hypothekeren en doet hiervoor 

al het mogelijke. 

Een bevel om het grondgebied te verlaten evenals een inreisverbod zijn maatregelen die slechts in 

individuele gevallen kunnen worden genomen wanneer het persoonlijke gedrag van een persoon een 

werkelijke, actuele en voldoende bedreiging vormt, die fundamenteel de bescherming van de openbare 

orde kan aantasten. Maatregelen ter algemene preventie kunnen niet worden genomen. Men houdt 

geen rekening met het feit dat verzoeker zijn leven tracht om te gooien. Hij heeft zich ingeschreven voor 

de middenjury. Hij volgt ook een opleiding via de VUB. Dit wordt echter niet in aanmerking genomen 

door verwerende partij. 

Het feit dat een persoon meermaals werd veroordeeld, is op zich niet voldoende om te kunnen besluiten 

tot een algemeen gevaar voor de openbare orde. Bij de beoordeling van de bedreiging van de openbare 

orde dient men ook rekening te houden met de aard van de strafbare feiten, de veroorzaakte schade en 

de inzet van de betrokkene ter vergoeding van de geleden schade. 

In casu heeft men met dit alles geen rekening gehouden. Men heeft louter vastgesteld dat verzoeker 

reeds meermaals op correctioneel niveau veroordeeld werd. Men heeft verder geen onderzoek gedaan 

naar de inzet van betrokkene om zich te re-integreren in de maatschappij. Dit is nochtans onontbeerlijk 
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wanneer men besluit om een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen, gepaard gaand met 

een inreisverbod voor een duur van 10 jaar. 

Uit al het bovenstaande blijkt duidelijk dat het dossier van verzoeker zonder de nodige zorgvuldigheid 

werd behandeld. 

Bovendien schendt deze beslissing eveneens het redelijkheidsbeginsel. 

Professor Suetens geeft de volgende omschrijving m.b.t. het redelijkheidsbeginsel: 

“Wanneer het bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft 

gemaakt, m.a.w. wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld.” 

Het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit een 

zorgvuldig onderzoek waarbij de beslissing eveneens rekening houdt met een concrete 

belangenafweging. De belangen van de vreemdeling dienen te worden afgewogen tegen de belangen 

van de Overheid. 

In casu werd door de Overheid geenszins afgewogen of er een evenredigheid bestaat tussen de 

motieven van de beslissing om het grondgebied te verlaten evenals het inreisverbod. De beslissing 

houdt geen rekening met de verregaande gevolgen voor het gezin van verzoeker en de ontwrichting van 

zijn (familiale) relaties. 

In de afweging van keuzemogelijkheden moet de Overheid voldoende gewicht geven aan de belangen 

van de vreemdeling, inclusief zijn familie en zijn huidige partner. Men moet de voordelen tegen de 

nadelen afwegen en de gekozen sanctie moet in verhouding staan tot de belangen en de situatie van 

verzoeker. 

Verzoeker heeft duidelijk aangegeven dat hij niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst omdat zijn 

familie hier in België verblijft (moeder, stiefvader, broers en zussen) en omdat hij geen enkel 

opvangnetwerk heeft in zijn land van herkomst. Zijn oma, die sinds kort nog woonachtig was in Congo, 

is een tweetal weken geleden overleden. 

Ook kan hij niet terugvallen op andere familieleden gezien zij reeds allen niet meer woonachtig zijn te 

Congo. Verzoeker zelf is ondertussen reeds 21 jaar in België en heeft geen enkele band met Congo. Hij 

zal daar dan ook niet kunnen aarden. 

Bij de beslissing heeft men geen rekening gehouden met de actuele situatie van de familie van 

verzoeker en schuift men gewoonweg de opvang en steun van verzoeker in de schoenen van vreemden 

die eventueel voor hem zouden kunnen instaan. Er is in de beslissing sprake van eventueel opvang bij 

kennissen, doch de familie is reeds 21 jaar in België en heeft weinig contact met personen in Congo. 

Het staat dus wel degelijk vast dat verzoeker niemand heeft om naar terug te keren in Congo. 

De beslissing werd niet genomen rekening houdend met de vereiste redelijkheid die van een Overheid 

mag worden verwacht. 

Deze praktijk is dan ook zeer onredelijk en absoluut onaanvaardbaar. 

Dit houdt ook een schending in van het motiveringsbeginsel 

Dat de bestreden beslissing niet redelijk te verantwoorden is en niet zorgvuldig werd genomen. 

Dat aldus de bestreden beslissing een schending is van de motiveringsverplichting zoals bepaald in de 

wet van 29.07.1991 door met hogervermelde elementen geen rekening te houden. 

Verzoeker zijn administratief dossier bevat belangrijke bewijsstukken die aantonen dat hij een prima 

parcours aflegt tijdens zijn detentieperiode, uitgezonderd de 5 maanden die verzoeker spoorloos was na 

een uitgaansverlof. Zijn moeder lijdt aan kanker waardoor hij niet tijdig naar de gevangenis terugkeerde. 

Hij heeft zich naar het personeel nooit agressief gedragen. Hij werkt ondertussen aan zijn 

reclasseringsplan. Hij kwam in aanmerking voor elektronisch toezicht. Er werd hiervoor een positieve 

huisenquête uitgevoerd op het adres van zijn vriendin, mevrouw V. V. (..), doch dit werd afgekeurd 

omwille van het feit dat hij zich te laat had aangeboden bij de gevangenis. 

Ik wens voorbehoud te maken voor eventuele nieuwe documenten i.v.m. zijn reclassering. Hij is deze 

nog aan het verzamelen, doch deze zijn zeker van belang bij het oordeel over zijn verblijf. 

In de bestreden beslissing kan er geen enkele verwijzing worden teruggevonden die impliceert dat 

verzoeker in de gevangenis hard werkt aan zijn re-integratie. 

Verder heeft men geen rekening gehouden met de context van de veroordelingen die verzoeker heeft 

opgelopen. Verzoeker kwam in het verleden in aanraking met slechte vrienden waardoor ook hijzelf op 

het verkeerde pad kwam. Hierdoor liep het vaak mis en deed hij dingen waarvan hij nu oprecht spijt 

heeft. Hij heeft thans ingezien dat zijn familie en zijn huidige vriendin veel belangrijker zijn en daarom wil 

hij zich naar de toekomst toe enkel inzetten op zijn familierelaties en verder werken aan zijn toekomst. 

Hij wenst zich dan ook in te zetten voor re-integratie in de maatschappij. Met het geheel van deze 

elementen werd geen enkele rekening gehouden! 

Er werden reeds voorbereidingen getroffen tot schuldaflossing, doch dit kan in werking gezet worden 

van zodra hij een vaste tewerkstelling heeft. Hij kan bij vrijlating starten bij ‘Kitchenstaff’, door toedoen 

van zijn broer die hier ook tewerkgesteld is. 
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Hieruit volgt dus dat deze beslissing niet op een degelijke wijze is gemotiveerd en daarbij de 

motiveringsplicht schendt. 

De motiveringplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en 

in feite aanvaardbaar zijn. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en 

draagkrachtig zijn. 

(Dit wil zeggen de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden). 

De motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur op het ontologische vlak van de 

besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing 

van het toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op de feiten uit de het 

administratief dossier. 

De motiveringsplicht geeft vorm aan de ratio essendi van het besluit. 

Dat de bestreden beslissing t.a.v. verzoeker, gelet op het voorgaande de materiële 

motiveringsverplichting flagrant schendt aangezien verwerende partij op grond van de feitelijke 

gegevens de aanvraag van verzoeker niet correct heeft beoordeeld en bovendien onredelijk en 

onzorgvuldig tot zijn besluit is gekomen. 

Dat aldus de bestreden beslissing van verwerende partij onterecht werd genomen en de bestreden 

beslissing een schending is van de motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet van 29.07.1991 door 

geen rekening te houden met ALLE en het GEHEEL van elementen. 

 Er wordt hier ook niet de minste belangenafweging gemaakt. 

Tenslotte een schending van de hoorplicht 

Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State houdt de hoorplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur in dat tegen niemand een maatregel kan worden genomen die gegrond is op zijn 

persoonlijk gedrag en die zijn belangen zwaar kan treffen, zonder dat hem vooraf de gelegenheid wordt 

gegeven zijn standpunt uiteen te zetten en op nuttige wijze voor zijn belangen op te komen. 

Bij gebrek aan enige formele wetgeving ter zake, zal de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur van toepassing zijn als aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

1. De overheid neemt een individuele beslissing die de betrokkene ernstig in zijn belangen aantast 

2. De maatregel is gebaseerd op het persoonlijk gedrag van betrokkene, met name een gedrag dat hem 

als een tekortkoming wordt aangerekend 

(RvS 24 mei 2012, nr. 219.470; RvS 16 juni 2011, nrs. 213.887 en 213.888; RvS nr. 211.309, 17 

februari 2011; RvS 20 april 2010, nr. 203.094; RvS 1 juni 2009, nr. 189.314; RvS 16 februari 2004, nr. 

128.184). 

In casu wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd in toepassing van 

artikel 22 §2 van de Vreemdelingenwet. Dergelijke beslissing houdt in dat verzoeker het grondgebied 

dient te verlaten. Het staat buiten twijfel dat dergelijke beslissing een maatregel uitmaakt die verzoeker 

in zijn belangen aantast (cf. RvS 1 juni 2009, nr. 189.314; RvS 24 januari 2008, nr. 178.887). 

Aan beide voorwaarden is voldaan. De hoorplicht is bijgevolg van toepassing. Met andere woorden, de 

verwerende partij diende verzoeker de mogelijkheid te geven om zijn standpunt over een eventueel 

bevel om het grondgebied te verlaten uiteen te zetten. Bovendien diende verwerende partij verzoeker 

vooraf in kennis te stellen van het feit dat er overwogen werd een bevel om het grondgebied te verlaten 

te betekenen en verzoeker de kans te bieden om hierop te reageren. Ik verwijs hierbij tevens naar het 

arrest van uw Raad (arrest nr. 184.616 in RVV 202254). 

Verzoeker heeft zijn standpunt niet op een nuttige wijze kunnen kenbaar maken. Nochtans is dit vereist 

bij het respecteren van het beginsel van de hoorplicht. Er werd aan verzoeker geen enkele vraag 

gesteld in verband met zijn huidige situatie, noch zijn situatie in de gevangenis. Hij heeft nochtans op 

een positieve manier gewerkt aan zijn re-integratie en tracht ook zijn reclasseringsplan klaar te maken. 

Bovendien heeft men verzoeker ook niet gehoord over de verschillende redenen die hij heeft waardoor 

hij niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst. 

Dat dit een schending inhoudt op de hoorplicht. 

III.2. Schending Richtlijn 2004/38/EG – actuele dreiging – gevaar voor openbare orde – persoonlijk 

gedrag betrokkene 

De Uniewetgever heeft in een Richtlijn voorzien die betrekking heeft op voorschriften betreffende de 

toelating op het grondgebied, de afgifte of verlenging van de verblijfsvergunning en de verwijdering van 

het grondgebied, die worden vastgesteld om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of 

volksgezondheid. 

Deze Richtlijn is van toepassing op verzoeker aangezien hij een familielid is van een Unieburger, met 

name zijn moeder, broers en zussen die de Belgische nationaliteit hebben. Om die reden treedt hij 

eveneens in deze rechten en dient het wetgevend kader ook op hem te worden toegepast. Immers 

schrijft de Richtlijn het volgende voor: 
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“Behalve om ernstige redenen van openbare orde of openbare veiligheid kan een gastland geen besluit 

tot verwijdering van het grondgebied nemen ten aanzien van burgers van de Unie of familieleden, 

ongeacht hun nationaliteit, die een duurzaam verblijfsrecht op zijn grondgebied hebben verworven.” 

(Eigen markering) 

De maatregelen van openbare orde moeten uitsluitend berusten op het persoonlijk gedrag van het 

individu. Het bestaan van strafrechtelijke veroordelingen vormt op zichzelf geen grondslag voor het 

nemen van een beëindigingsmaatregel inzake verblijf en kan de verwijdering van het grondgebied niet 

wettigen. 

Artikel 27, lid Richtlijn 2004/38/EG bepaalt immers het volgende: 

“Het gedrag moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving vormen. 

(Eigen markering) 

Deze voorwaarden dienen cumulatief vervuld te zijn waarbij de actuele gedragingen blijk geven van een 

risico op schending van een fundamenteel belang van de samenleving van het gastland. Dit betekent 

dat men bij intrekken van een verblijfsrecht zich niet kan baseren op overwegingen ter bescherming van 

de openbare orde die door een andere lidstaat zijn aangevoerd. 

België dient steeds zelfstandig te beoordelen of het persoonlijk gedrag van verzoeker een gevaar 

oplevert voor de openbare orde én of dit gevaar actueel is gelet op het actueel persoonlijk gedrag van 

betrokkene. 

Het Unierecht sluit verder uit dat er beperkende maatregen ter algemene preventie worden genomen. 

Wanneer men beslist om iemands verblijfstitel in te trekken dan moet dit zijn ingegeven door een 

daadwerkelijk gevaar en niet louter door een algemeen risico onder de verwijzing naar reeds 

uitgesproken strafrechtelijke veroordelingen. In casu heeft men enkel rekening gehouden met het 

turbulent verleden van verzoeker. Men weigert steevast rekening te houden met zijn huidige situatie en 

zijn actueel gedrag. Nochtans is dit vereist bij het nemen van een beslissing tot beëindiging van het 

verblijf.  

Verwerende partij argumenteert als volgt: 

“U kwam in 2013 naar België en u liep sindsdien niet minder dan 5 veroordelingen op voor feiten van 

diefstallen; inbreuk op de wetgeving inzake verdovende middelen; verboden wapendracht en bezit van 

vuurwapenmunitie. Hierbij was 1 werkstraf die werd vervangen door een gevangenisstraf ten gevolge 

van de niet-samenleving ervan. Hieruit kan redelijkerwijze afgeleid worden dat u het niet nodig acht uw 

verplichtingen na te komen en dat u zich onverantwoordelijk gedraagt. Daarenboven werd u eveneens 

meermaals veroordeeld in andere landen: 1 maal in Zwitserland, 2 maal in Frankrijk en 12 maal in 

Duitsland. Zowel in Duitsland als in Frankrijk werd een inreisverbod van onbepaalde duur aan u 

opgelegd. […] 

Verzoeker betwist niet dat hij in het verleden reeds strafrechtelijke veroordelingen opliep ten gevolge 

van foute keuzes in zijn leven en de negatieve beïnvloeding van slechte vrienden. Evenwel is niet elke 

veroordeling er één die te maken heeft met inbreuken op de fysieke of morele integriteit van anderen. 

Verzoeker startte de middenjury ‘literatuur’ en tevens een project via de VUB (penologie), doch ook 

hiermee heeft verwerende partij geweigerd rekening mee te houden. Men stelt dat dit geen afbreuk doet 

aan het ernstig, reëel en actueel gevaar dat verzoeker voor de openbare orde zou vormen. Men heeft 

niet ALLE elementen in aanmerking genomen die noodzakelijk zijn bij de beoordeling van de 

beëindiging van het verblijf. 

Het is duidelijk dat verwerende partij in haar beslissing voornamelijk verwijst naar de uitgesproken 

veroordelingen van verzoeker. Nochtans is het feit dat een persoon meermaals veroordeeld werd, op 

zich niet voldoende voor het nemen van dergelijke ingrijpende beslissing. De nationale autoriteiten 

moeten aantonen dat het persoonlijk gedrag van verzoeker op een concreet gevaar voor nieuwe 

ernstige verstoringen van de openbare orde wijst. Men mag zich niet louter steunen op een algemeen 

risico. 

Bj de beoordeling van het bestaan van een bedreiging voor de openbare orde moet het gastland 

volgens de Europese Commissie rekening houden met de volgende factoren: 

- De aard van de strafbare feiten: in casu niet gebeurd; 

- Het aantal strafbare feiten: in casu wel gebeurd doch zonder rekening te houden met de aard, hetwelk 

essentieel is bij de beoordeling; 

- De veroorzaakte (concrete) schade: in casu niet gebeurd. 

Tot op heden heeft verwerende partij nagelaten een gedegen onderzoek te voeren naar het persoonlijk 

en actueel gedrag van verzoeker. Zij faalt eveneens in het aanleveren van adequaat bewijs waaruit blijkt 

dat verzoeker wel een (actueel) gevaar zou vormen voor de openbare orde. De vraag of een actueel 

gevaar bestaat, kan niet alleen maar worden gebaseerd op het strafregister van verzoeker. 

III.3. Schending van artikel 8 EVRM 
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Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat verwerende partij voldoende rekening heeft gehouden met het 

feit dat verzoeker een familieband onderhoudt met moeder, broers stiefvader, zussen en met zijn 

partner, mevrouw V. V. (..). 

Dat op geen enkele manier blijkt dat het dossier van verzoeker grondig onderzocht is, alvorens de 

beslissing is genomen. 

Dat een eventuele terugkeer van verzoeker naar Congo wel degelijk een schending zou uitmaken van 

artikel 8 van het EVRM. 

Artikel 8 EVRM bepaalt het volgende: 

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

correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Gezinsleven als bedoeld in artikel 8 EVRM kan ‘ipso jure’ ontstaan. Dit houdt in dat het gezinsleven van 

rechtswege ontstaat. Het Hof heeft verschillende uitspraken gedaan over het van rechtswege ontstaan 

van gezinsleven. 

Voorts vereist artikel 8 lid 2 EVRM dat de inmenging noodzakelijk moet zijn in het belang van de 

democratische samenleving. Er moet dus sprake zijn van een ‘pressing social need’.  

Dat er, integendeel tot wat verwerende partij stelt, geen sprake is van een pressing social need. 

Om te bepalen of aan de voorwaarden van noodzakelijkheid wordt voldaan moet er een 

belangenafweging en proportionaliteitstoets plaatsvinden. 

Verder moet er, om te bepalen of de inmenging gerechtvaardigd is, een belangenafweging plaatsvinden 

tussen het algemene belang en het individuele belang van de vreemdeling. 

Indien men hier een belangenafweging maakt kan men tot de vaststelling komen dat de individuele 

belangen van de vreemdeling zwaarder doorwegen. 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient te worden nagegaan of er hinderpalen worden aangevoerd voor het 

uitbouwen of verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. Zolang er geen dergelijke 

hinderpalen kunnen worden vastgesteld, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van 

het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

Dat er een afweging gemaakt moet worden tussen de verschillende belangen. 

Vooraleer verzoeker van zijn vrijheid werd beroofd, woonde hij bij zijn moeder, stiefvader, zussen en 

broers. 

De moeder van verzoeker is thans ernstig ziek. Zij lijdt aan kanker. Hij wenst mee in te staan voor de 

zorg en opvang van zijn moeder. Dit was ook de reden waarom verzoeker 5 maanden spoorloos was. 

Hij vernam van de ziekte van zijn moeder en heeft ervoor geopteerd om niet terug te keren naar de 

gevangenis. Daartegenover staat dat verzoeker onmiddellijk aan het werk kan indien hij vrijkomt. Hij kan 

dan financieel helpen in het huishouden van zijn moeder. Hij wil dit ook graag doen aangezien zijn 

moeder zo lang voor hem heeft gezorgd. Het is tijd om iets terug te doen. 

Ook heeft verzoeker een nieuwe relatie met mevrouw V. V. (..). Zij leerden elkaar kennen via een 

gemeenschappelijke vriend. Wanneer verzoeker tijdens zijn uitgaansverlof mevrouw V. V. (..) terug 

tegenkwam, is de vonk overgeslagen. Zij begonnen een relatie. Hij verbleef toen ook vaak op haar 

adres. 

Één maand nadat hij zich terug had aangeboden bij de gevangenis, vond er op haar adres ook een 

huisenquête plaats in het kader van het elektronisch toezicht. Dit werd positief bevonden. 

Zowel zijn familie als zijn huidige partner houden regelmatig contact en komen hem regelmatig 

bezoeken in de gevangenis. 

Verzoeker vormt wel degelijk een gezin met zijn moeder, stiefvader, broers en zussen in de zin van 

artikel 8 EVRM. Bovendien heeft heel het gezin recht op verblijf in België. Zij hebben ook steeds op 

hetzelfde adres gewoond. De relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen valt onder de 

bescherming van artikel 8 EVRM indien er elementen van afhankelijkheid worden aangetoond. In casu 

is er wel degelijk sprake van deze elementen. Verzoeker is afhankelijk van zijn moeder om daar zijn 

intrek te nemen bij een invrijheidsstelling. Bovendien zal zijn moeder moreel afhankelijk zijn van hem 

voor de zorg omwille van haar medische problematiek en ook financieel afhankelijk zijn want verzoeker 

is nog jong en kan onmiddellijk werken. 

Verzoeker heeft duidelijk aangegeven dat hij niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst omdat zijn 

familie hier in België verblijft en omdat hij geen enkel opvangnetwerk heeft in zijn land van herkomst, 

zoals hierboven reeds uiteengezet. 
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Zoals reeds meermaals aangehaald, heeft verzoeker ook een duurzame relatie met mevrouw V. V. (..). 

Ook hiermee werd onvoldoende rekening gehouden. Zij kan ook onmogelijk afreizen naar Congo om 

verzoeker te volgen. Zij beschikt namelijk over een vaste tewerkstelling als manager retail (reeds 9 jaar 

anciënniteit). 

Bij de beslissing heeft men geen rekening gehouden met de actuele situatie van de familie en relatie 

van verzoeker, noch de actuele familiale situatie en schuift men gewoonweg de opvang en steun van 

verzoeker in de schoenen van vreemden, mensen die verzoeker van haar noch pluim kent. Verder is 

zijn oma, de enige familie die verzoeker nog had in Congo, een tweetal weken geleden overleden. 

Indien verzoeker dient terug te keren naar Congo, dan zal dit een schending uitmaken van artikel 8 

EVRM! 

 

IV. Middelen tegen het bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Verzoeker kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten betekend. 

Dat de beslissing van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

onterecht genomen werd. 

De bestreden beslissing schendt immers alle beginselen van behoorlijk bestuur. Bovendien zal artikel 8 

van het EVRM geschonden worden indien verzoeker dient terug te keren naar Congo. 

IV.1. Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur 

Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

Verwerende partij schendt de zorgvuldigheidsplicht door geen rekening te houden met ALLE elementen 

en het GEHEEL van elementen in dit dossier. 

Verzoeker is als minderjarig kind naar België gekomen en woont sinds 1999, intussen 21 jaar, 

ononderbroken in België. Dit behelst bijna zijn volledig leven, hetgeen vanaf zijn kleutertijd, zich hier in 

België heeft afgespeeld. 

Bij zijn komst naar België heeft verzoeker in België school gelopen, dit vanaf de 1ste kleuterklas tot het 

middelbaar onderwijs (5de jaar). 

Door zijn verleden was verzoeker niet in staat om zijn secundair onderwijs te beëindigen, iets waar hij 

vandaag spijt van heeft. 

Verzoeker heeft ondertussen opnieuw zijn studies aangevat via de middenjury ‘Literatuur’ en dit vanuit 

de gevangenis. Ook heeft verzoeker zich ingeschreven in de opleiding ‘Penologie’, dewelke van start 

ging op 03.10.2019. 

Dit project werd opgestart om de gedetineerden te re-integreren en detentieregimes te normaliseren. 

Het project werd opgestart door de VUB en wordt ondersteund door de gevangenis van Beveren 

Verzoeker heeft getracht om zijn reclassering in orde te brengen. Hij heeft 3 uitgaansverloven gekregen 

en maakte hiervan gebruik om een tewerkstelling te bekomen. Hij heeft via ‘Kitchenstaff’, het bedrijf 

waarvoor zijn broer werkt, een jobaanbieding, doch diende zich hiervoor persoonlijk aan te melden, wat 

op dit moment niet mogelijk is omwille van zijn detentie. 

Verzoeker tracht momenteel zijn leven echt een andere wending te geven en heeft ondertussen ook wat 

positieve dingen gedaan tijdens zijn langdurig verblijf in België. Met dit geheel der feiten heeft men 

echter geen rekening gehouden. Men heeft zich enkel blindgestaard op de correctionele veroordelingen 

van verzoeker zonder zijn mogelijkheden tot reclassering na te gaan en zonder zijn inzet in de 

gevangenis om te re-integreren in de maatschappij na te gaan. 

Sinds de relatie met mevrouw V. V. (..) heeft verzoeker zijn leven omgegooid. Hij heeft zich 

ingeschreven bij de middenjury, heeft zich aangeboden voor het project i.s.m. de VUB en doet alles wat 

nodig is om zijn reclassering in orde te brengen. 

De persoonlijke en de gezinssituatie van verzoeker moeten grondig worden onderzocht teneinde na te 

gaan of de voorgenomen maatregel geschikt is en niet verder gaat dan strikt nodig is om het 

nagestreefde doel te verwezenlijken, en of er minder strenge maatregelen mogelijk zijn om dat doel te 

bereiken. Daarbij moet rekening worde gehouden met de volgende elementen die opgenomen zijn in 

artikel 28, eerste lid Richtlijn 2004/38/EG: 

- Gevolgen van de verwijdering voor de economische, de persoonlijke en de gezinssituatie van de 

betrokkene (m.i.v. de andere familieleden die het rechten hebben om in het gastland te blijven); 

- De ernst van de moeilijkheden waarmee de echtgenote en de kinderen in het land van herkomst van 

de betrokkene zouden kunnen worden geconfronteerd; 

- De sterkte van bindingen (verwanten, bezoeken, talenkennis) – of het ontbreken van bindingen met het 

land van herkomst en met het gastland; 

- De duur van het verblijf in het gastland; 

- Leeftijd en gezondheidssituatie. 

Men weigert rekening te houden met zijn positieve vooruitgang in de gevangenis en zijn gunstig 

reclasseringsplan. Voor het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank m.b.t. zijn elektronisch toezicht, 
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werd bij zijn vriendin een positieve huisenquête uitgevoerd. Er werd dan ook toestemming verleend om 

dit op haar adres uit te voeren. 

Het reclasseringsplan van verzoeker is bijna volledig af. Thans wordt zijn reclassering bemoeilijkt door 

huidige bestreden beslissing alsook het feit dat hij nog niet overging tot schuldaflossing. Hiervoor is zijn 

tewerkstelling van groot belang. 

Men weigert rekening te houden met de actuele situatie van verzoeker! Men blijft verwijzen naar het 

verleden van verzoeker. Hij weet dat dit ernstig is, doch hij stelt alles in het werk mede dankzij zijn 

huidige relatie, om zijn leven een andere wending te geven en zo snel mogelijk tewerkstelling te kunnen 

vinden, zijn schuld te kunnen aflossen en op een positieve manier bij te dragen in onze maatschappij. 

Hij heeft zich dan ook zelf opnieuw en spontaan aangeboden in de gevangenis. Hij is zelf tot inzicht 

gekomen en is daarom teruggekeerd. Hij wenst zijn leven niet langer te hypothekeren en doet hiervoor 

al het mogelijke.  

Een bevel om het grondgebied te verlaten evenals een inreisverbod zijn maatregelen die slechts in 

individuele gevallen kunnen worden genomen wanneer het persoonlijke gedrag van een persoon een 

werkelijke, actuele en voldoende bedreiging vormt, die fundamenteel de bescherming van de openbare 

orde kan aantasten. Maatregelen ter algemene preventie kunnen niet worden genomen. Men houdt 

geen rekening met het feit dat verzoeker zijn leven tracht om te gooien. Hij heeft zich ingeschreven voor 

de middenjury. Hij volgt ook een opleiding via de VUB. Dit wordt echter niet in aanmerking genomen 

door verwerende partij. 

Het feit dat een persoon meermaals werd veroordeeld, is op zich niet voldoende om te kunnen besluiten 

tot een algemeen gevaar voor de openbare orde. Bij de beoordeling van de bedreiging van de openbare 

orde dient men ook rekening te houden met de aard van de strafbare feiten, de veroorzaakte schade en 

de inzet van de betrokkene ter vergoeding van de geleden schade. 

In casu heeft men met dit alles geen rekening gehouden. Men heeft louter vastgesteld dat verzoeker 

reeds meermaals op correctioneel niveau veroordeeld werd. Men heeft verder geen onderzoek gedaan 

naar de inzet van betrokkene om zich te re-integreren in de maatschappij. Dit is nochtans onontbeerlijk 

wanneer men besluit om een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen, gepaard gaand met 

een inreisverbod voor een duur van 10 jaar. 

Uit al het bovenstaande blijkt duidelijk dat het dossier van verzoeker zonder de nodige zorgvuldigheid 

werd behandeld. 

Bovendien schendt deze beslissing eveneens het redelijkheidsbeginsel. 

Professor Suetens geeft de volgende omschrijving m.b.t. het redelijkheidsbeginsel: 

“Wanneer het bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft 

gemaakt, m.a.w. wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld.” 

Het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit een 

zorgvuldig onderzoek waarbij de beslissing eveneens rekening houdt met een concrete 

belangenafweging. De belangen van de vreemdeling dienen te worden afgewogen tegen de belangen 

van de Overheid. 

In casu werd door de Overheid geenszins afgewogen of er een evenredigheid bestaat tussen de 

motieven van de beslissing om het grondgebied te verlaten evenals het inreisverbod. De beslissing 

houdt geen rekening met de verregaande gevolgen voor het gezin van verzoeker en de ontwrichting van 

zijn (familiale) relaties. 

In de afweging van keuzemogelijkheden moet de Overheid voldoende gewicht geven aan de belangen 

van de vreemdeling, inclusief zijn familie en zijn huidige partner. Men moet de voordelen tegen de 

nadelen afwegen en de gekozen sanctie moet in verhouding staan tot de belangen en de situatie van 

verzoeker. 

Verzoeker heeft duidelijk aangegeven dat hij niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst omdat zijn 

familie hier in België verblijft (moeder, stiefvader, broers en zussen) en omdat hij geen enkel 

opvangnetwerk heeft in zijn land van herkomst. Zijn oma, die sinds kort nog woonachtig was in Congo, 

is een tweetal weken geleden overleden. 

Ook kan hij niet terugvallen op andere familieleden gezien zij reeds allen niet meer woonachtig zijn te 

Congo. Verzoeker zelf is ondertussen reeds 21 jaar in België en heeft geen enkele band met Congo. Hij 

zal daar dan ook niet kunnen aarden. 

Bij de beslissing heeft men geen rekening gehouden met de actuele situatie van de familie van 

verzoeker en schuift men gewoonweg de opvang en steun van verzoeker in de schoenen van vreemden 

die eventueel voor hem zouden kunnen instaan. Er is in de beslissing sprake van eventueel opvang bij 

kennissen, doch de familie is reeds 21 jaar in België en heeft weinig contact met personen in Congo. 

Het staat dus wel degelijk vast dat verzoeker niemand heeft om naar terug te keren in Congo. 

De beslissing werd niet genomen rekening houdend met de vereiste redelijkheid die van een Overheid 

mag worden verwacht. 

Deze praktijk is dan ook zeer onredelijk en absoluut onaanvaardbaar. 
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Dit houdt ook een schending in van het motiveringsbeginsel 

Dat de bestreden beslissing niet redelijk te verantwoorden is en niet zorgvuldig werd genomen. 

Dat aldus de bestreden beslissing een schending is van de motiveringsverplichting zoals bepaald in de 

wet van 29.07.1991 door met hogervermelde elementen geen rekening te houden. 

Verzoeker zijn administratief dossier bevat belangrijke bewijsstukken die aantonen dat hij een prima 

parcours aflegt tijdens zijn detentieperiode, uitgezonderd de 5 maanden die verzoeker spoorloos was na 

een uitgaansverlof. Zijn moeder lijdt aan kanker waardoor hij niet tijdig naar de gevangenis terugkeerde. 

Hij heeft zich naar het personeel nooit agressief gedragen. Hij werkt ondertussen aan zijn 

reclasseringsplan. Hij kwam in aanmerking voor elektronisch toezicht. Er werd hiervoor een positieve 

huisenquête uitgevoerd op het adres van zijn vriendin, mevrouw V. V. (..), doch dit werd afgekeurd 

omwille van het feit dat hij zich te laat had aangeboden bij de gevangenis. 

Ik wens voorbehoud te maken voor eventuele nieuwe documenten i.v.m. zijn reclassering. Hij is deze 

nog aan het verzamelen, doch deze zijn zeker van belang bij het oordeel over zijn verblijf. 

In de bestreden beslissing kan er geen enkele verwijzing worden teruggevonden die impliceert dat 

verzoeker in de gevangenis hard werkt aan zijn re-integratie. 

Verder heeft men geen rekening gehouden met de context van de veroordelingen die verzoeker heeft 

opgelopen. Verzoeker kwam in het verleden in aanraking met slechte vrienden waardoor ook hijzelf op 

het verkeerde pad kwam. Hierdoor liep het vaak mis en deed hij dingen waarvan hij nu oprecht spijt 

heeft. Hij heeft thans ingezien dat zijn familie en zijn huidige vriendin veel belangrijker zijn en daarom wil 

hij zich naar de toekomst toe enkel inzetten op zijn familierelaties en verder werken aan zijn toekomst. 

Hij wenst zich dan ook in te zetten voor re-integratie in de maatschappij. Met het geheel van deze 

elementen werd geen enkele rekening gehouden! 

Er werden reeds voorbereidingen getroffen tot schuldaflossing, doch dit kan in werking gezet worden 

van zodra hij een vaste tewerkstelling heeft. Hij kan bij vrijlating starten bij ‘Kitchenstaff’, door toedoen 

van zijn broer die hier ook tewerkgesteld is. 

Hieruit volgt dus dat deze beslissing niet op een degelijke wijze is gemotiveerd en daarbij de 

motiveringsplicht schendt. 

De motiveringplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en 

in feite aanvaardbaar zijn. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en 

draagkrachtig zijn. 

(Dit wil zeggen de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden). 

De motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur op het ontologische vlak van de 

besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing 

van het toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op de feiten uit de het 

administratief dossier. 

De motiveringsplicht geeft vorm aan de ratio essendi van het besluit. 

Dat de bestreden beslissing t.a.v. verzoeker, gelet op het voorgaande de materiële 

motiveringsverplichting flagrant schendt aangezien verwerende partij op grond van de feitelijke 

gegevens de aanvraag van verzoeker niet correct heeft beoordeeld en bovendien onredelijk en 

onzorgvuldig tot zijn besluit is gekomen. 

Dat aldus de bestreden beslissing van verwerende partij onterecht werd genomen en de bestreden 

beslissing een schending is van de motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet van 29.07.1991 door 

geen rekening te houden met ALLE en het GEHEEL van elementen. 

Er wordt hier ook niet de minste belangenafweging gemaakt. 

Tenslotte een schending van de hoorplicht 

Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State houdt de hoorplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur in dat tegen niemand een maatregel kan worden genomen die gegrond is op zijn 

persoonlijk gedrag en die zijn belangen zwaar kan treffen, zonder dat hem vooraf de gelegenheid wordt 

gegeven zijn standpunt uiteen te zetten en op nuttige wijze voor zijn belangen op te komen. 

Bij gebrek aan enige formele wetgeving ter zake, zal de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur van toepassing zijn als aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

1. De overheid neemt een individuele beslissing die de betrokkene ernstig in zijn belangen aantast 

2. De maatregel is gebaseerd op het persoonlijk gedrag van betrokkene, met name een gedrag dat hem 

als een tekortkoming wordt aangerekend 

(RvS 24 mei 2012, nr. 219.470; RvS 16 juni 2011, nrs. 213.887 en 213.888; RvS nr. 211.309, 17 

februari 2011; RvS 20 april 2010, nr. 203.094; RvS 1 juni 2009, nr. 189.314; RvS 16 februari 2004, nr. 

128.184). 

In casu wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd in toepassing van 

artikel 22 §2 van de Vreemdelingenwet. Dergelijke beslissing houdt in dat verzoeker het grondgebied 

dient te verlaten. Het staat buiten twijfel dat dergelijke beslissing een maatregel uitmaakt die verzoeker 

in zijn belangen aantast (cf. RvS 1 juni 2009, nr. 189.314; RvS 24 januari 2008, nr. 178.887). 
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Aan beide voorwaarden is voldaan. De hoorplicht is bijgevolg van toepassing. Met andere woorden, de 

verwerende partij diende verzoeker de mogelijkheid te geven om zijn standpunt over een eventueel 

bevel om het grondgebied te verlaten uiteen te zetten. Bovendien diende verwerende partij verzoeker 

vooraf in kennis te stellen van het feit dat er overwogen werd een bevel om het grondgebied te verlaten 

te betekenen en verzoeker de kans te bieden om hierop te reageren. Ik verwijs hierbij tevens naar het 

arrest van uw Raad (arrest nr. 184.616 in RVV 202254). 

Verzoeker heeft zijn standpunt niet op een nuttige wijze kunnen kenbaar maken. Nochtans is dit vereist 

bij het respecteren van het beginsel van de hoorplicht. Er werd aan verzoeker geen enkele vraag 

gesteld in verband met zijn huidige situatie, noch zijn situatie in de gevangenis. Hij heeft nochtans op 

een positieve manier gewerkt aan zijn re-integratie en tracht ook zijn reclasseringsplan klaar te maken. 

Bovendien heeft men verzoeker ook niet gehoord over de verschillende redenen die hij heeft waardoor 

hij niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst. 

Dat dit een schending inhoudt op de hoorplicht. 

IV.2. Schending van art. 8 van het EVRM 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat verwerende partij voldoende rekening heeft gehouden met het 

feit dat verzoeker een familieband onderhoudt met moeder, broers stiefvader, zussen en met zijn 

partner, mevrouw V. V. (..). 

Dat op geen enkele manier blijkt dat het dossier van verzoeker grondig onderzocht is, alvorens de 

beslissing is genomen. 

Dat een eventuele terugkeer van verzoeker naar Congo wel degelijk een schending zou uitmaken van 

artikel 8 van het EVRM. 

Artikel 8 EVRM bepaalt het volgende: 

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

correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Gezinsleven als bedoeld in artikel 8 EVRM kan ‘ipso jure’ ontstaan. Dit houdt in dat het gezinsleven van 

rechtswege ontstaat. Het Hof heeft verschillende uitspraken gedaan over het van rechtswege ontstaan 

van gezinsleven. 

Voorts vereist artikel 8 lid 2 EVRM dat de inmenging noodzakelijk moet zijn in het belang van de 

democratische samenleving. Er moet dus sprake zijn van een ‘pressing social need’. 

Dat er, integendeel tot wat verwerende partij stelt, geen sprake is van een pressing social need. 

Om te bepalen of aan de voorwaarden van noodzakelijkheid wordt voldaan moet er een 

belangenafweging en proportionaliteitstoets plaatsvinden. 

Verder moet er, om te bepalen of de inmenging gerechtvaardigd is, een belangenafweging plaatsvinden 

tussen het algemene belang en het individuele belang van de vreemdeling. 

Indien men hier een belangenafweging maakt kan men tot de vaststelling komen dat de individuele 

belangen van de vreemdeling zwaarder doorwegen. 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient te worden nagegaan of er hinderpalen worden aangevoerd voor het 

uitbouwen of verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. Zolang er geen dergelijke 

hinderpalen kunnen worden vastgesteld, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van 

het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

Dat er een afweging gemaakt moet worden tussen de verschillende belangen. 

Vooraleer verzoeker van zijn vrijheid werd beroofd, woonde hij bij zijn moeder, stiefvader, zussen en 

broers. 

De moeder van verzoeker is thans ernstig ziek. Zij lijdt aan kanker. Hij wenst mee in te staan voor de 

zorg en opvang van zijn moeder. Dit was ook de reden waarom verzoeker 5 maanden spoorloos was. 

Hij vernam van de ziekte van zijn moeder en heeft ervoor geopteerd om niet terug te keren naar de 

gevangenis. Daartegenover staat dat verzoeker onmiddellijk aan het werk kan indien hij vrijkomt. Hij kan 

dan financieel helpen in het huishouden van zijn moeder. Hij wil dit ook graag doen aangezien zijn 

moeder zo lang voor hem heeft gezorgd. Het is tijd om iets terug te doen. 

Ook heeft verzoeker een nieuwe relatie met mevrouw V. V. (..). Zij leerden elkaar kennen via een 

gemeenschappelijke vriend. Wanneer verzoeker tijdens zijn uitgaansverlof mevrouw V. V. (..) terug 

tegenkwam, is de vonk overgeslagen. Zij begonnen een relatie. Hij verbleef toen ook vaak op haar 

adres. 

Één maand nadat hij zich terug had aangeboden bij de gevangenis, vond er op haar adres ook een 

huisenquête plaats in het kader van het elektronisch toezicht. Dit werd positief bevonden. 
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Zowel zijn familie als zijn huidige partner houden regelmatig contact en komen hem regelmatig 

bezoeken in de gevangenis. 

Verzoeker vormt wel degelijk een gezin met zijn moeder, stiefvader, broers en zussen in de zin van 

artikel 8 EVRM. Bovendien heeft heel het gezin recht op verblijf in België. Zij hebben ook steeds op 

hetzelfde adres gewoond. De relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen valt onder de 

bescherming van artikel 8 EVRM indien er elementen van afhankelijkheid worden aangetoond. In casu 

is er wel degelijk sprake van deze elementen. Verzoeker is afhankelijk van zijn moeder om daar zijn 

intrek te nemen bij een invrijheidsstelling. Bovendien zal zijn moeder moreel afhankelijk zijn van hem 

voor de zorg omwille van haar medische problematiek en ook financieel afhankelijk zijn want verzoeker 

is nog jong en kan onmiddellijk werken. 

Verzoeker heeft duidelijk aangegeven dat hij niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst omdat zijn 

familie hier in België verblijft en omdat hij geen enkel opvangnetwerk heeft in zijn land van herkomst, 

zoals hierboven reeds uiteengezet. 

Zoals reeds meermaals aangehaald, heeft verzoeker ook een duurzame relatie met mevrouw V. V. (..). 

Ook hiermee werd onvoldoende rekening gehouden. Zij kan ook onmogelijk afreizen naar Congo om 

verzoeker te volgen. Zij beschikt namelijk over een vaste tewerkstelling als manager retail (reeds 9 jaar 

anciënniteit). 

Bij de beslissing heeft men geen rekening gehouden met de actuele situatie van de familie en relatie 

van verzoeker, noch de actuele familiale situatie en schuift men gewoonweg de opvang en steun van 

verzoeker in de schoenen van vreemden, mensen die verzoeker van haar noch pluim kent. Verder is 

zijn oma, de enige familie die verzoeker nog had in Congo, een tweetal weken geleden overleden. 

Indien verzoeker dient terug te keren naar Congo, dan zal dit een schending uitmaken van artikel 8 

EVRM! 

 

V. Middelen tegen het inreisverbod 

 

Verzoeker kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten betekend. 

Dat de beslissing van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

onterecht genomen werd. 

De bestreden beslissing schendt immers alle beginselen van behoorlijk bestuur. Bovendien zal artikel 8 

van het EVRM geschonden worden indien verzoeker dient terug te keren naar Congo. 

V.1. Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur 

Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

Verwerende partij schendt de zorgvuldigheidsplicht door geen rekening te houden met ALLE elementen 

en het GEHEEL van elementen in dit dossier. 

Verzoeker is als minderjarig kind naar België gekomen en woont sinds 1999, intussen 21 jaar, 

ononderbroken in België. Dit behelst bijna zijn volledig leven, hetgeen vanaf zijn kleutertijd, zich hier in 

België heeft afgespeeld. 

Bij zijn komst naar België heeft verzoeker in België school gelopen, dit vanaf de 1ste kleuterklas tot het 

middelbaar onderwijs (5de jaar). 

Door zijn verleden was verzoeker niet in staat om zijn secundair onderwijs te beëindigen, iets waar hij 

vandaag spijt van heeft. 

Verzoeker heeft ondertussen opnieuw zijn studies aangevat via de middenjury ‘Literatuur’ en dit vanuit 

de gevangenis. Ook heeft verzoeker zich ingeschreven in de opleiding ‘Penologie’, dewelke van start 

ging op 03.10.2019. 

Dit project werd opgestart om de gedetineerden te re-integreren en detentieregimes te normaliseren. 

Het project werd opgestart door de VUB en wordt ondersteund door de gevangenis van Beveren 

Verzoeker heeft getracht om zijn reclassering in orde te brengen. Hij heeft 3 uitgaansverloven gekregen 

en maakte hiervan gebruik om een tewerkstelling te bekomen. Hij heeft via ‘Kitchenstaff’, het bedrijf 

waarvoor zijn broer werkt, een jobaanbieding, doch diende zich hiervoor persoonlijk aan te melden, wat 

op dit moment niet mogelijk is omwille van zijn detentie. 

Verzoeker tracht momenteel zijn leven echt een andere wending te geven en heeft ondertussen ook wat 

positieve dingen gedaan tijdens zijn langdurig verblijf in België. Met dit geheel der feiten heeft men 

echter geen rekening gehouden. Men heeft zich enkel blindgestaard op de correctionele veroordelingen 

van verzoeker zonder zijn mogelijkheden tot reclassering na te gaan en zonder zijn inzet in de 

gevangenis om te re-integreren in de maatschappij na te gaan. 

Sinds de relatie met mevrouw V. V. (..) heeft verzoeker zijn leven omgegooid. Hij heeft zich 

ingeschreven bij de middenjury, heeft zich aangeboden voor het project i.s.m. de VUB en doet alles wat 

nodig is om zijn reclassering in orde te brengen. 

De persoonlijke en de gezinssituatie van verzoeker moeten grondig worden onderzocht teneinde na te 

gaan of de voorgenomen maatregel geschikt is en niet verder gaat dan strikt nodig is om het 
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nagestreefde doel te verwezenlijken, en of er minder strenge maatregelen mogelijk zijn om dat doel te 

bereiken. Daarbij moet rekening worde gehouden met de volgende elementen die opgenomen zijn in 

artikel 28, eerste lid Richtlijn 2004/38/EG: 

- Gevolgen van de verwijdering voor de economische, de persoonlijke en de gezinssituatie van de 

betrokkene (m.i.v. de andere familieleden die het rechten hebben om in het gastland te blijven); 

- De ernst van de moeilijkheden waarmee de echtgenote en de kinderen in het land van herkomst van 

de betrokkene zouden kunnen worden geconfronteerd; 

- De sterkte van bindingen (verwanten, bezoeken, talenkennis) – of het ontbreken van bindingen met het 

land van herkomst en met het gastland; 

- De duur van het verblijf in het gastland; 

- Leeftijd en gezondheidssituatie. 

Men weigert rekening te houden met zijn positieve vooruitgang in de gevangenis en zijn gunstig 

reclasseringsplan. Voor het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank m.b.t. zijn elektronisch toezicht, 

werd bij zijn vriendin een positieve huisenquête uitgevoerd. Er werd dan ook toestemming verleend om 

dit op haar adres uit te voeren. 

Het reclasseringsplan van verzoeker is bijna volledig af. Thans wordt zijn reclassering bemoeilijkt door 

huidige bestreden beslissing alsook het feit dat hij nog niet overging tot schuldaflossing. Hiervoor is zijn 

tewerkstelling van groot belang. 

Men weigert rekening te houden met de actuele situatie van verzoeker! Men blijft verwijzen naar het 

verleden van verzoeker. Hij weet dat dit ernstig is, doch hij stelt alles in het werk mede dankzij zijn 

huidige relatie, om zijn leven een andere wending te geven en zo snel mogelijk tewerkstelling te kunnen 

vinden, zijn schuld te kunnen aflossen en op een positieve manier bij te dragen in onze maatschappij. 

Hij heeft zich dan ook zelf opnieuw en spontaan aangeboden in de gevangenis. Hij is zelf tot inzicht 

gekomen en is daarom teruggekeerd. Hij wenst zijn leven niet langer te hypothekeren en doet hiervoor 

al het mogelijke. 

Een bevel om het grondgebied te verlaten evenals een inreisverbod zijn maatregelen die slechts in 

individuele gevallen kunnen worden genomen wanneer het persoonlijke gedrag van een persoon een 

werkelijke, actuele en voldoende bedreiging vormt, die fundamenteel de bescherming van de openbare 

orde kan aantasten. Maatregelen ter algemene preventie kunnen niet worden genomen. Men houdt 

geen rekening met het feit dat verzoeker zijn leven tracht om te gooien. Hij heeft zich ingeschreven voor 

de middenjury. Hij volgt ook een opleiding via de VUB. Dit wordt echter niet in aanmerking genomen 

door verwerende partij. 

Het feit dat een persoon meermaals werd veroordeeld, is op zich niet voldoende om te kunnen besluiten 

tot een algemeen gevaar voor de openbare orde. Bij de beoordeling van de bedreiging van de openbare 

orde dient men ook rekening te houden met de aard van de strafbare feiten, de veroorzaakte schade en 

de inzet van de betrokkene ter vergoeding van de geleden schade. 

In casu heeft men met dit alles geen rekening gehouden. Men heeft louter vastgesteld dat verzoeker 

reeds meermaals op correctioneel niveau veroordeeld werd. Men heeft verder geen onderzoek gedaan 

naar de inzet van betrokkene om zich te re-integreren in de maatschappij. Dit is nochtans onontbeerlijk 

wanneer men besluit om een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen, gepaard gaand met 

een inreisverbod voor een duur van 10 jaar. 

Uit al het bovenstaande blijkt duidelijk dat het dossier van verzoeker zonder de nodige zorgvuldigheid 

werd behandeld. 

Bovendien schendt deze beslissing eveneens het redelijkheidsbeginsel. 

Professor Suetens geeft de volgende omschrijving m.b.t. het redelijkheidsbeginsel: 

“Wanneer het bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft 

gemaakt, m.a.w. wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld.” 

Het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit een 

zorgvuldig onderzoek waarbij de beslissing eveneens rekening houdt met een concrete 

belangenafweging. De belangen van de vreemdeling dienen te worden afgewogen tegen de belangen 

van de Overheid. 

In casu werd door de Overheid geenszins afgewogen of er een evenredigheid bestaat tussen de 

motieven van de beslissing om het grondgebied te verlaten evenals het inreisverbod. De beslissing 

houdt geen rekening met de verregaande gevolgen voor het gezin van verzoeker en de ontwrichting van 

zijn (familiale) relaties. 

In de afweging van keuzemogelijkheden moet de Overheid voldoende gewicht geven aan de belangen 

van de vreemdeling, inclusief zijn familie en zijn huidige partner. Men moet de voordelen tegen de 

nadelen afwegen en de gekozen sanctie moet in verhouding staan tot de belangen en de situatie van 

verzoeker. 

Verzoeker heeft duidelijk aangegeven dat hij niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst omdat zijn 

familie hier in België verblijft (moeder, stiefvader, broers en zussen) en omdat hij geen enkel 
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opvangnetwerk heeft in zijn land van herkomst. Zijn oma, die sinds kort nog woonachtig was in Congo, 

is een tweetal weken geleden overleden. 

Ook kan hij niet terugvallen op andere familieleden gezien zij reeds allen niet meer woonachtig zijn te 

Congo. Verzoeker zelf is ondertussen reeds 21 jaar in België en heeft geen enkele band met Congo. Hij 

zal daar dan ook niet kunnen aarden. 

Bij de beslissing heeft men geen rekening gehouden met de actuele situatie van de familie van 

verzoeker en schuift men gewoonweg de opvang en steun van verzoeker in de schoenen van vreemden 

die eventueel voor hem zouden kunnen instaan. Er is in de beslissing sprake van eventueel opvang bij 

kennissen, doch de familie is reeds 21 jaar in België en heeft weinig contact met personen in Congo. 

Het staat dus wel degelijk vast dat verzoeker niemand heeft om naar terug te keren in Congo. 

De beslissing werd niet genomen rekening houdend met de vereiste redelijkheid die van een Overheid 

mag worden verwacht. 

Deze praktijk is dan ook zeer onredelijk en absoluut onaanvaardbaar. 

Dit houdt ook een schending in van het motiveringsbeginsel 

Dat de bestreden beslissing niet redelijk te verantwoorden is en niet zorgvuldig werd genomen. 

Dat aldus de bestreden beslissing een schending is van de motiveringsverplichting zoals bepaald in de 

wet van 29.07.1991 door met hogervermelde elementen geen rekening te houden. 

Verzoeker zijn administratief dossier bevat belangrijke bewijsstukken die aantonen dat hij een prima 

parcours aflegt tijdens zijn detentieperiode, uitgezonderd de 5 maanden die verzoeker spoorloos was na 

een uitgaansverlof. Zijn moeder lijdt aan kanker waardoor hij niet tijdig naar de gevangenis terugkeerde. 

Hij heeft zich naar het personeel nooit agressief gedragen. Hij werkt ondertussen aan zijn 

reclasseringsplan. Hij kwam in aanmerking voor elektronisch toezicht. Er werd hiervoor een positieve 

huisenquête uitgevoerd op het adres van zijn vriendin, mevrouw V. V. (..), doch dit werd afgekeurd 

omwille van het feit dat hij zich te laat had aangeboden bij de gevangenis. 

Ik wens voorbehoud te maken voor eventuele nieuwe documenten i.v.m. zijn reclassering. Hij is deze 

nog aan het verzamelen, doch deze zijn zeker van belang bij het oordeel over zijn verblijf. 

In de bestreden beslissing kan er geen enkele verwijzing worden teruggevonden die impliceert dat 

verzoeker in de gevangenis hard werkt aan zijn re-integratie. 

Verder heeft men geen rekening gehouden met de context van de veroordelingen die verzoeker heeft 

opgelopen. Verzoeker kwam in het verleden in aanraking met slechte vrienden waardoor ook hijzelf op 

het verkeerde pad kwam. Hierdoor liep het vaak mis en deed hij dingen waarvan hij nu oprecht spijt 

heeft. Hij heeft thans ingezien dat zijn familie en zijn huidige vriendin veel belangrijker zijn en daarom wil 

hij zich naar de toekomst toe enkel inzetten op zijn familierelaties en verder werken aan zijn toekomst. 

Hij wenst zich dan ook in te zetten voor re-integratie in de maatschappij. Met het geheel van deze 

elementen werd geen enkele rekening gehouden! 

Er werden reeds voorbereidingen getroffen tot schuldaflossing, doch dit kan in werking gezet worden 

van zodra hij een vaste tewerkstelling heeft. Hij kan bij vrijlating starten bij ‘Kitchenstaff’, door toedoen 

van zijn broer die hier ook tewerkgesteld is. 

Hieruit volgt dus dat deze beslissing niet op een degelijke wijze is gemotiveerd en daarbij de 

motiveringsplicht schendt. 

De motiveringplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en 

in feite aanvaardbaar zijn. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en 

draagkrachtig zijn. 

(Dit wil zeggen de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden). 

De motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur op het ontologische vlak van de 

besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing 

van het toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op de feiten uit de het 

administratief dossier. 

De motiveringsplicht geeft vorm aan de ratio essendi van het besluit. 

Dat de bestreden beslissing t.a.v. verzoeker, gelet op het voorgaande de materiële 

motiveringsverplichting flagrant schendt aangezien verwerende partij op grond van de feitelijke 

gegevens de aanvraag van verzoeker niet correct heeft beoordeeld en bovendien onredelijk en 

onzorgvuldig tot zijn besluit is gekomen. 

Dat aldus de bestreden beslissing van verwerende partij onterecht werd genomen en de bestreden 

beslissing een schending is van de motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet van 29.07.1991 door 

geen rekening te houden met ALLE en het GEHEEL van elementen. 

Er wordt hier ook niet de minste belangenafweging gemaakt. 

Tenslotte een schending van de hoorplicht 

Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State houdt de hoorplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur in dat tegen niemand een maatregel kan worden genomen die gegrond is op zijn 
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persoonlijk gedrag en die zijn belangen zwaar kan treffen, zonder dat hem vooraf de gelegenheid wordt 

gegeven zijn standpunt uiteen te zetten en op nuttige wijze voor zijn belangen op te komen. 

Bij gebrek aan enige formele wetgeving ter zake, zal de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur van toepassing zijn als aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

3. De overheid neemt een individuele beslissing die de betrokkene ernstig in zijn belangen aantast 

4. De maatregel is gebaseerd op het persoonlijk gedrag van betrokkene, met name een gedrag dat hem 

als een tekortkoming wordt aangerekend 

(RvS 24 mei 2012, nr. 219.470; RvS 16 juni 2011, nrs. 213.887 en 213.888; RvS nr. 211.309, 17 

februari 2011; RvS 20 april 2010, nr. 203.094; RvS 1 juni 2009, nr. 189.314; RvS 16 februari 2004, nr. 

128.184). 

In casu wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd in toepassing van 

artikel 22 §2 van de Vreemdelingenwet. Dergelijke beslissing houdt in dat verzoeker het grondgebied 

dient te verlaten. Het staat buiten twijfel dat dergelijke beslissing een maatregel uitmaakt die verzoeker 

in zijn belangen aantast (cf. RvS 1 juni 2009, nr. 189.314; RvS 24 januari 2008, nr. 178.887). 

Aan beide voorwaarden is voldaan. De hoorplicht is bijgevolg van toepassing. Met andere woorden, de 

verwerende partij diende verzoeker de mogelijkheid te geven om zijn standpunt over een eventueel 

bevel om het grondgebied te verlaten uiteen te zetten. Bovendien diende verwerende partij verzoeker 

vooraf in kennis te stellen van het feit dat er overwogen werd een bevel om het grondgebied te verlaten 

te betekenen en verzoeker de kans te bieden om hierop te reageren. Ik verwijs hierbij tevens naar het 

arrest van uw Raad (arrest nr. 184.616 in RVV 202254). 

Verzoeker heeft zijn standpunt niet op een nuttige wijze kunnen kenbaar maken. Nochtans is  dit vereist 

bij het respecteren van het beginsel van de hoorplicht. Er werd aan verzoeker geen enkele vraag 

gesteld in verband met zijn huidige situatie, noch zijn situatie in de gevangenis. Hij heeft nochtans op 

een positieve manier gewerkt aan zijn re-integratie en tracht ook zijn reclasseringsplan klaar te maken. 

Bovendien heeft men verzoeker ook niet gehoord over de verschillende redenen die hij heeft waardoor 

hij niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst. 

Dat dit een schending inhoudt op de hoorplicht. 

V.2. Schending van art. 8 van het EVRM 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat verwerende partij voldoende rekening heeft gehouden met het 

feit dat verzoeker een familieband onderhoudt met moeder, broers stiefvader, zussen en met zijn 

partner, mevrouw V. V. (..). 

Dat op geen enkele manier blijkt dat het dossier van verzoeker grondig onderzocht is, alvorens de 

beslissing is genomen. 

Dat een eventuele terugkeer van verzoeker naar Congo wel degelijk een schending zou uitmaken van 

artikel 8 van het EVRM. 

Artikel 8 EVRM bepaalt het volgende: 

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

correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Gezinsleven als bedoeld in artikel 8 EVRM kan ‘ipso jure’ ontstaan. Dit houdt in dat het gezinsleven van 

rechtswege ontstaat. Het Hof heeft verschillende uitspraken gedaan over het van rechtswege ontstaan 

van gezinsleven. 

Voorts vereist artikel 8 lid 2 EVRM dat de inmenging noodzakelijk moet zijn in het belang van de 

democratische samenleving. Er moet dus sprake zijn van een ‘pressing social need’. 

Dat er, integendeel tot wat verwerende partij stelt, geen sprake is van een pressing social need. 

Om te bepalen of aan de voorwaarden van noodzakelijkheid wordt voldaan moet er een 

belangenafweging en proportionaliteitstoets plaatsvinden. 

Verder moet er, om te bepalen of de inmenging gerechtvaardigd is, een belangenafweging plaatsvinden 

tussen het algemene belang en het individuele belang van de vreemdeling. 

Indien men hier een belangenafweging maakt kan men tot de vaststelling komen dat de individuele 

belangen van de vreemdeling zwaarder doorwegen. 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient te worden nagegaan of er hinderpalen worden aangevoerd voor het 

uitbouwen of verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. Zolang er geen dergelijke 

hinderpalen kunnen worden vastgesteld, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van 

het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

Dat er een afweging gemaakt moet worden tussen de verschillende belangen. 
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Vooraleer verzoeker van zijn vrijheid werd beroofd, woonde hij bij zijn moeder, stiefvader, zussen en 

broers. 

De moeder van verzoeker is thans ernstig ziek. Zij lijdt aan kanker. Hij wenst mee in te staan voor de 

zorg en opvang van zijn moeder. Dit was ook de reden waarom verzoeker 5 maanden spoorloos was. 

Hij vernam van de ziekte van zijn moeder en heeft ervoor geopteerd om niet terug te keren naar de 

gevangenis. Daartegenover staat dat verzoeker onmiddellijk aan het werk kan indien hij vrijkomt. Hij kan 

dan financieel helpen in het huishouden van zijn moeder. Hij wil dit ook graag doen aangezien zijn 

moeder zo lang voor hem heeft gezorgd. Het is tijd om iets terug te doen. 

Ook heeft verzoeker een nieuwe relatie met mevrouw V. V. (..). Zij leerden elkaar kennen via een 

gemeenschappelijke vriend. Wanneer verzoeker tijdens zijn uitgaansverlof mevrouw V. V. (..) terug 

tegenkwam, is de vonk overgeslagen. Zij begonnen een relatie. Hij verbleef toen ook vaak op haar 

adres. 

Één maand nadat hij zich terug had aangeboden bij de gevangenis, vond er op haar adres ook een 

huisenquête plaats in het kader van het elektronisch toezicht. Dit werd positief bevonden. 

Zowel zijn familie als zijn huidige partner houden regelmatig contact en komen hem regelmatig 

bezoeken in de gevangenis. 

Verzoeker vormt wel degelijk een gezin met zijn moeder, stiefvader, broers en zussen in de zin van 

artikel 8 EVRM. Bovendien heeft heel het gezin recht op verblijf in België. Zij hebben ook steeds op 

hetzelfde adres gewoond. De relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen valt onder de 

bescherming van artikel 8 EVRM indien er elementen van afhankelijkheid worden aangetoond. In casu 

is er wel degelijk sprake van deze elementen. Verzoeker is afhankelijk van zijn moeder om daar zijn 

intrek te nemen bij een invrijheidsstelling. Bovendien zal zijn moeder moreel afhankelijk zijn van hem 

voor de zorg omwille van haar medische problematiek en ook financieel afhankelijk zijn want verzoeker 

is nog jong en kan onmiddellijk werken. 

Verzoeker heeft duidelijk aangegeven dat hij niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst omdat zijn 

familie hier in België verblijft en omdat hij geen enkel opvangnetwerk heeft in zijn land van herkomst, 

zoals hierboven reeds uiteengezet. 

Zoals reeds meermaals aangehaald, heeft verzoeker ook een duurzame relatie met mevrouw V. V. (..). 

Ook hiermee werd onvoldoende rekening gehouden. Zij kan ook onmogelijk afreizen naar Congo om 

verzoeker te volgen. Zij beschikt namelijk over een vaste tewerkstelling als manager retail (reeds 9 jaar 

anciënniteit). 

Bij de beslissing heeft men geen rekening gehouden met de actuele situatie van de familie en relatie 

van verzoeker, noch de actuele familiale situatie en schuift men gewoonweg de opvang en steun van 

verzoeker in de schoenen van vreemden, mensen die verzoeker van haar noch pluim kent. Verder is 

zijn oma, de enige familie die verzoeker nog had in Congo, een tweetal weken geleden overleden. 

Indien verzoeker dient terug te keren naar Congo, dan zal dit een schending uitmaken van artikel 8 

EVRM!” 

 

2.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing tot beëindiging van het verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten en 

inreisverbod geeft duidelijk de determinerende motieven aan op grond waarvan deze werd genomen.  

 

In de motivering van het luik beëindiging van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten zonder 

termijn voor vrijwillig vertrek wordt verwezen naar de artikelen 22, §1, 3° en 74/14, §3, eerste lid, 3° van 

de vreemdelingenwet. Verder wordt na een feitelijk overzicht van de situatie van verzoekende partij erop 

gewezen dat zij diverse malen veroordeeld werd waarbij wordt ingegaan op de gepleegde feiten en de 

ernst ervan en wordt gemotiveerd dat het gaat om bijzonder zwaarwichtige feiten waaruit blijkt dat 

verzoekende partij een reëel en actueel gevaar vormt voor de samenleving en dat er ernstige redenen 

van openbare orde zijn die een beëindiging van het verblijfsrecht in België rechtvaardigen. Verder wordt 

het verblijf en het gezins- en privéleven van verzoekende partij besproken en wordt vastgesteld dat de 

bescherming van de openbare orde zwaarder doorweegt dan de private belangen van verzoekende 

partij. Er wordt geconcludeerd dat: “Met inachtneming van alle door u aangevoerde omstandigheden 
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wordt op grond van bovenstaande geconcludeerd dat er ernstige redenen van openbare orde zijn 

waardoor het beëindigen van uw verblijfsrecht een noodzakelijke maatregel vormt voor de bescherming 

van de orde en ter preventie van strafbare feiten daar uw gedrag een werkelijke, actuele en ernstige 

bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving.” 

 

In de motivering van het luik inreisverbod wordt eveneens verwezen naar de juridische grondslag, met 

name artikel 74/11, §1, vierde lid van de vreemdelingenwet en wordt opnieuw ingegaan op de 

elementen die de zaak van verzoekende partij kenmerken waarbij gemotiveerd wordt waarom een 

inreisverbod voor een periode van tien jaar in casu proportioneel is.  

 

De verzoekende partij kan niet ernstig voorhouden dat een samenlezing van de bepalingen waarop de 

beslissing tot beëindiging van het verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten en inreisverbod 

steunt met de concrete feitelijke argumentering in de beslissing geen afdoende motivering vormt.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

2.3. In zoverre verzoekende partij aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de bestreden beslissing 

wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

2.5. De verzoekende partij betoogt vooreerst dat de verwerende partij geen rekening houdt met het 

geheel van de elementen eigen aan haar zaak en zich slechts richt op het verleden. Zij stelt als 

minderjarige naar België te zijn gekomen en intussen al 21 jaar in België te wonen. Zij is naar school 

gegaan, van de kleuterklas tot het vijfde middelbaar. Zij heeft door haar verleden haar secundair 

onderwijs niet kunnen beëindigen, waarvan zij spijt heeft.  

 

2.6. Artikel 22, §1, 3° van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§ 1. 

De minister kan een einde maken aan het verblijf van de volgende onderdanen van derde landen om 

ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid : 

(..) 

3° de onderdaan van een derde land die gemachtigd of toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie 

maanden in het Rijk sinds ten minste tien jaar en die er sindsdien ononderbroken verblijft.” 

 

Artikel 23 van de vreemdelingenwet luidt verder als volgt: 

 

“§1. 

De beslissingen tot beëindiging van het verblijf genomen krachtens de artikelen 21 en 22 zijn uitsluitend 

gebaseerd op het persoonlijk gedrag van de betrokkene en mogen niet op economische gronden 

berusten. 

Het gedrag van de betrokkene moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een 

fundamenteel belang van de samenleving zijn. Motiveringen die los staan van het betrokken individuele 

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

§ 2. 

Er wordt bij het nemen van de beslissing rekening gehouden met de ernst of de aard van de inbreuk op 

de openbare orde of de nationale veiligheid die hij heeft begaan, of met het gevaar dat van hem uitgaat, 

en met de duur van zijn verblijf in het Rijk. 

Er wordt ook rekening gehouden met het bestaan van banden met zijn land van verblijf of met het 

ontbreken van banden met zijn land van oorsprong, met zijn leeftijd en met de gevolgen voor hem en 

zijn familieleden.” 
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2.7. In tegenstelling tot wat verzoekende partij voorhoudt, blijkt uit de motieven van de bestreden 

beslissing dat de verwerende partij wel degelijk rekening heeft gehouden met het gegeven dat 

verzoekende partij als minderjarige in 1999 naar België is gekomen en dat zij sindsdien in België 

verbleven heeft alsook hier heeft school gelopen. Zo motiveert de verwerende partij: “Uit uw 

administratief dossier blijkt dat u op 28.09.1999, op bijna 6-jarige leeftijd, in België bent aangekomen. 

Inmiddels bent u bijna 26 jaar oud. De omstandigheid dat u al op zeer jonge leeftijd in België 

aangekomen bent, waardoor u een band hebt opgebouwd met België, is als zodanig geen bijzondere 

omstandigheid. Het is inherent aan een langdurig verblijf dat hier bijvoorbeeld een schoolopleiding is 

genoten en dat er, behalve de familiebanden, ook sociale en culturele banden zijn. Het is begrijpelijk dat 

u tijdens uw verblijf in België vriendschappen hebt opgebouwd, dat uw sociale leven zich hier afspeelt 

en dat u hier hobby's (zoals voetbal) uitoefende. Uit niks blijkt echter dat de banden die u met België 

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

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

de openbare orde. Meer nog, het lijkt duidelijk dat uw gedrag, dat een ernstige verstoring van de 

openbare orde vormt, blijk geeft van de afwezigheid van de wil om werkelijk te integreren in de 

samenleving waarbinnen u zich ophoudt en waarvan u zo totaal en consequent bepaalde fundamentele 

waarden heeft miskend ondanks de meerdere kansen die u geboden werden. Integratie veronderstelt 

ook dat men de Belgische reglementering respecteert en zich aldus onthoudt aan het plegen van 

strafbare feiten. 

Aangezien u op zeer jonge leeftijd in België aankwam, zal het terugkeren naar Congo of naar een derde 

land, om daar een leven op te bouwen, ongetwijfeld aanpassing van u vergen. Er werden geen 

elementen voorgelegd dat er onoverkomelijke of bijzondere obstakels voor u bestaan om u in Congo of 

in een derde land te vestigen. U stelt dat u niks kent in Congo. U blijft op dit punt in gebreke enig begin 

van bewijs voor te leggen of enige nadere, concrete toelichting te verstrekken. Het is niet onredelijk te 

veronderstellen dat iemand van uw familie in België nog kennissen dan wel familie heeft in Congo 

waarop een beroep zou kunnen gedaan worden om u op weg te helpen en eventueel tijdelijk op te 

vangen. U verklaarde in uw hoorrecht dat u overal familie heeft, namelijk in Frankrijk, Duitsland, 

Zwitserland, Amerika en Zuid-Afrika. Ook op hen zou een beroep kunnen gedaan worden om u op weg 

te helpen en eventueel tijdelijk op te vangen indien u in één van deze landen een verblijfsrecht zou 

kunnen verkrijgen. Er wordt evenmin aangetoond dat geen van uw in België verblijvende familieleden u 

niet tijdelijk zou kunnen vergezellen om u er wegwijs te maken. Uit het formulier hoorrecht blijkt dat u 

Lingala spreekt, dus taal is geen probleem. 

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

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

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

thuisland dan wel in een derde land. 

Het gegeven dat u veel studentenjobs had in de horeca is niet van die aard om overwogen maatregel te 

milderen. De vaardigheden die u tijdens uw werken en uw opleiding(en) in België opgepikt hebt, zullen u 

wellicht ook in uw thuisland of daar waar u zich zal vestigen van pas komen en uw kansen op de 

arbeidsmarkt enkel positief beïnvloeden. Er liggen geen stukken voor waaruit blijkt dat u in Congo, of 

daar waar u zich zal vestigen, geen werk zou kunnen vinden om in uw eigen levensonderhoud te 

voorzien. 

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

inmenging in het uitoefenen van uw recht op de eerbiediging van uw privéleven. U bevindt zich als 26-

jarige reeds in de strafcategorie tussen tien en vijftien jaar. De feiten waarvoor u veroordeeld werd, zijn 

bijzonder ernstig en getuigen van een gewelddadige instelling, een verregaand gebrek aan normbesef 

en een criminele ingesteldheid. U maakte reeds tal van slachtoffers en het risico dat u nog meer 

slachtoffers zal maken, is reëel. Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is 

het de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen, in het bijzonder in de uitoefening van zijn 

recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, 

Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; 

EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en BalkandaliA/erenigd Koninkrijk, § 67). De bescherming van 

de openbare orde weegt zwaarder dan de privébelangen die u kan doen gelden. 

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

gezondheidstoestand van één van uw familieleden die onderhavige beslissing zouden kunnen 

beïnvloeden. 

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

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

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

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

verblijfsrecht een noodzakelijke maatregel vormt voor de bescherming van de orde en ter preventie van 
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strafbare feiten daar uw gedrag een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging vormt voor een 

fundamenteel belang van de samenleving.” 

 

Door het louter herhalen van de feitelijkheden die haar zaak kenmerken laat verzoekende partij na in 

concreto in te gaan op de gegeven motivering en slaagt zij er niet in aan te tonen op welke wijze de 

beoordeling gemaakt door de verwerende partij omtrent haar situatie kennelijk onredelijk of foutief is.  

 

2.8. Verzoekende partij betoogt verder dat zij thans tracht haar leven een nieuwe wending te geven en 

wijst op het feit dat zij haar studies opnieuw heeft aangevat via de middenjury en zij zich ook heeft 

ingeschreven in een opleiding die van start ging op 3 oktober 2019, een opleiding gericht op de re-

integratie van gedetineerden. Verder heeft zij getracht haar reclassering in orde te brengen en heeft zij 

van haar drie uitgaansverloven gebruik gemaakt op een tewerkstelling te vinden. Via het bedrijf waar 

haar broer werkt heeft zij een jobaanbieding gekregen maar door haar detentie kan zij zich niet 

persoonlijk aanbieden hiervoor. Tijdens haar langdurig verblijf in België heeft zij ook wel positieve 

dingen gedaan. De verwerende partij heeft zich echter blind gestaard op de veroordelingen zonder haar 

mogelijkheden tot reclassering na te gaan en zonder haar inzet in de gevangenis om te re-integreren in 

de maatschappij na te gaan.  

 

2.9. Ook dit betoog kan de Raad niet volgen. Immers blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing 

dat de verwerende partij zich niet louter ent op de strafrechtelijke veroordelingen om te besluiten dat 

verzoekende partij naar de toekomst toe nog een gevaar oplevert voor de samenleving en het verblijf te 

beëindigen. Immers beschrijft de verwerende partij de waslijst aan diverse criminele feiten waartoe de 

verzoekende partij zich heeft laten verleiden en wijst zij erop dat verzoekende partij zich al sinds jonge 

leeftijd op het criminele pad heeft begeven en de kansen die haar geboden werden om haar leven weer 

een goede wending te geven simpelweg naast zich neer heeft gelegd. Verzoekende partij, die zich 

doorheen de jaren bezondigd heeft aan verschillende ernstige strafbare feiten, heeft duidelijk geen 

lering getrokken uit eerdere veroordelingen maar bleef volharden in crimineel gedrag. De verwerende 

partij wijst er daarbij op dat het gaat om zeer ernstige feiten die eveneens doen getuigen van een 

gewelddadige instelling, een verregaand gebrek aan normbesef en criminele ingesteldheid. 

Verzoekende partij handelde tevens met het oog op makkelijk geldgewin waarbij zij geen enkel respect 

toonde voor de fysieke en psychische integriteit van haar slachtoffers. Verder heeft verzoekende partij 

zich eveneens bezondigd aan het oproepen tot rellen hetwelk getuigt van een pure minachting voor de 

regels in de samenleving en een onbeheerste agressiviteit. Verder heeft de verzoekende partij ook een 

cruciale rol gespeeld bij feiten van phishing waaruit blijkt dat zij niet stilstaat bij de nefaste financiële 

gevolgen die haar daden veroorzaken bij de slachtoffers, hetgeen haar opportunistische en egoïstische 

ingesteldheid aantoont. De verwerende partij besluit, rekening houdende met het gedrag van 

verzoekende partij en de daaruit vloeiende kennelijk redelijke vaststellingen inzake het karakter en 

ingesteldheid van verzoekende partij: “Uit uw persoonlijk gedrag, komt dan ook een volgehouden, voor 

de maatschappij gevaarlijke ingesteldheid naar voren waardoor het helemaal niet uit te sluiten valt dat u 

dergelijk gedrag in de toekomst zal herhalen. Uit het gedrag dat u al jaren vertoont, blijkt duidelijk dat u 

belust bent op snel en makkelijk geldelijk gewin en dat het u daarbij niet interesseert of dat geld nu uit 

diefstallen of uit het plunderen van bankrekeningen van onschuldige derden komt. Zoals reeds 

aangehaald, maakte u geen gebruik van de kansen die u geboden werden. De 

jeugdbeschermingsmaatregel had niet het beoogde effect, de werkstraf die u opgelegd werd bij vonnis 

d.d. 21.02.2014 voerde u niet uit waardoor u alsnog een gevangenisstraf diende uit te zitten en toen 

men u uitgaansvergunningen gaf om uw reclassering in orde te brengen om zo uw leven weer op de 

rails te krijgen, dook u gedurende een vijftal maanden onder. Er ligt geen enkel stuk voor waaruit blijkt 

dat er in uw hoofde daadwerkelijk sprake is van schuldbesef of –inzicht, spijt of een duidelijke 

gedragswijziging. Het feit dat u zich correct gedraagt in de gevangenis -  een periode waarin u onder 

een strenge overheidscontrole staat en de vrijheid om uw eigen gedrag te bepalen aan ernstige 

beperkingen is onderworpen – betekent niet noodzakelijk dat u na uw vrijstelling geen strafbare feiten 

meer zal begaan. Een risico op recidive kan niet uitgesloten worden.  

Alles wijst erop dat u de ernst van uw daden niet blijkt of wenst in te zien, noch schijnt u te begrijpen dat 

uw gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is. De aard van de gepleegde feiten en het gegeven dat u 

reeds meermaals veroordeeld werd, maken dat het risico dat u ook in de toekomst opnieuw de 

openbare orde zou kunnen schaden niet uitgesloten kan worden. Enige verbetering in uw persoonlijk 

gedrag dat afbreuk vermag te doen aan het ernstig, reëel en actueel gevaar dat u vormt voor de 

openbare orde, werd niet aangetoond. 

(..) 

Het gegeven dat u veel studentenjobs had in de horeca is niet van die aard om overwogen maatregel te 

milderen. De vaardigheden die u tijdens uw werken en uw opleiding(en) in België opgepikt hebt, zullen u 
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wellicht ook in uw thuisland of daar waar u zich wil vestigen van pas komen en uw kansen op de 

arbeidsmarkt enkel positief beïnvloeden.(..)”  

 

De verwerende partij houdt aldus wel degelijk rekening met het gedrag dat verzoekende partij thans stelt 

(zie onderlijning) doch komt tot de kennelijk redelijke beoordeling dat thans er geen gegevens 

voorliggen die kunnen doen besluiten dat er in hoofde van verzoekende partij geen recidivegevaar meer 

zou zijn en dat een beëindiging van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten en inreisverbod 

een gepaste maatregel in casu is.  

 

Zoals blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing heeft verzoekende partij een jarenlang crimineel 

parcours afgelegd. Zo blijkt dat zij reeds als minderjarige op zeventienjarige leeftijd in aanraking kwam 

met het gerecht omwille van diefstal met geweld of bedreiging, door twee of meer personen, aanranding 

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

jaar; diefstal met braak, inklimming of valse sleutels; diefstal; heling en opzettelijke slagen en 

verwondingen met voorbedachtheid. Het gegeven dat haar een jeugdberschermingsmaatregel werd 

opgelegd heeft verzoekende partij evenwel niet tot inzicht gebracht. Zij zette immers haar crimineel 

parcours verder waarbij zij in 2012 en 2013 onder aanhoudingsmandaat werd geplaatst voor feiten van 

diefstal met braak, inklimming of valse sleutels en diefstal met geweld of bedreiging, door twee of meer 

personen, bij nacht, met voertuig om de diefstal of de vlucht te vergemakkelijken en bendevorming. Ook 

toen zij op 21 februari 2014 veroordeeld werd voor feiten van heling gepleegd op 4 augustus 2012 en 

haar de gunst van een werkstraf werd verleend, heeft verzoekende partij nagelaten deze kans aan te 

grijpen en haar leven te beteren. Zij werd op 27 november 2014 nogmaals veroordeeld voor feiten 

gepleegd tussen januari 2013 en november 2013. Ook hier ging het om verschillende zeer ernstige 

feiten van diefstal met geweld of bedreiging, afpersing met geweld of bedreiging, poging tot afpersing 

met geweld of bedreiging, met bedrieglijk opzet economisch voordeel te hebben verworven door 

informaticafraude; deelname aan een vereniging met oogmerk een aanslag te plegen op personen of op 

eigendommen; diefstal en het gevangen houden van een persoon. Verzoekende partij werd op 12 

oktober 2017 opnieuw veroordeeld, ditmaal tot een gevangenisstraf van drie jaar voor een resem zeer 

ernstige feiten gepleegd in de periode juni 2016. Op 27 juni 2018 werd verzoekende partij nogmaals 

veroordeeld, ditmaal tot een definitieve gevangenisstraf van 30 maanden voor opnieuw ernstige feiten 

gepleegd tussen 27 september 2012 en 31 maart 2015.  

 

Verder blijkt dat verzoekende partij, toen haar een strafuitvoeringonderbreking werd toegekend van 29 

december 2014 tot 19 januari 2015 zij pas op 4 februari 2015 terugkeerde naar de gevangenis. Ook 

toen haar op 9 oktober 2018 drie uitgaansvergunningen werden toegekend teneinde haar reclassering 

verder uit te werken keerde zij bij de derde uitgaansvergunning niet terug naar de gevangenis. Zij was 

een vijftal maanden spoorloos en bood zich pas opnieuw aan op 24 april 2019.  

 

Verder blijkt dat haar detentie thans wel een correct verloop kent maar dat zij ondanks aansporing van 

de rechtbank geen enkel betalingsbewijs voorlegde inzake schuldaflossing ingevolge haar 

veroordelingen, ook niet met betrekking tot de vergoeding aan de burgerlijke partijen.  

 

Verzoekende partij kan bezwaarlijk voorhouden dat haar crimineel traject in België doet getuigen van 

een goede integratie in de Belgische samenleving. Integendeel, ondanks het feit dat zij in het verleden 

diverse kansen heeft aangereikt gekregen om zich te herpakken en haar leven weer op het rechte pad 

te krijgen, heeft verzoekende partij deze kansen simpelweg naast zich neergelegd en volhardde zij in 

haar crimineel gedrag. De verwerende partij besluit dan ook in alle redelijkheid dat verzoekende partij 

geen lering trekt uit haar veroordelingen en zich duidelijk laat leiden door makkelijk geldgewin hetgeen 

haar opportunistische en egoïstische ingesteldheid kenmerkt. De feiten doen duidelijk getuigen van een 

totaal gebrek aan normbesef. De verwerende partij besluit uit het geheel van de feitelijkheden terecht 

dat in casu een reëel risico op recidive voorhanden is.  

 

De Raad ziet niet in welke “positieve dingen” die de verzoekende partij tijdens haar verblijf in België 

heeft gedaan, een ander licht zouden kunnen werpen op de besluitvorming in casu.  

 

Haar betoog dat zij thans tot inzicht zou zijn gekomen, hetgeen evenwel een volkomen blote bewering is 

in het licht van de vaststelling dat zij een zeer ernstig crimineel parcours heeft afgelegd en dit reeds op 

jonge leeftijd en voorgaande veroordelingen alsook geboden kansen in het verleden haar evenmin op 

het rechte pad hebben kunnen brengen, kan geenszins overtuigen om de kennelijke onredelijkheid van 

de bestreden beslissing aan te tonen.  
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Ook waar zij verwijst naar drie uitgaansvergunningen om haar reclassering in orde te brengen gaat 

verzoekende partij eraan voorbij dat het bij de derde uitgaansvergunning mis is gelopen. Zij keerde niet 

meer terug naar de gevangenis en bleef een vijftal maanden spoorloos. Verder blijkt ook dat zij nog 

steeds geen werk heeft gemaakt van het vergoeden van haar slachtoffers. Op 28 oktober 2019 heeft de 

strafuitvoeringsrechtbank haar verzoek om elektronisch toezicht afgewezen. Zo oordeelde de rechtbank: 

“De rechtbank stelt vast dat u heden niet beschikt over een concreet uitgewerkt en recidivebeperkend 

reclasseringsplan en wijst uw verzoek tot elektronisch toezicht af. Zowel begeleiding als dagbesteding 

ontbreken. U heeft nood aan een omkaderend en controlerend reclasseringsplan, waarin voorzien wordt 

in een voltijdse dagbesteding en financiële begeleiding, maar ook en vooral in eerste instantie in een 

uitgebreide begeleiding op psychosociaal vlak om het risico op het plegen van nieuwe ernstige strafbare 

feiten in te perken.  

Uw verzoek om u bij toepassing van artikel 59 van de Strafuitvoeringswet uitgaansvergunningen toe te 

kennen om te solliciteren wordt eveneens afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat u uw 

reclassering moet uitwerken vanuit een solide begeleiding. Deze staat heden niet op punt. (..)”.  

 

Verzoekende partij kan gelet op voorgaande vaststellingen bezwaarlijk voorhouden dat – wanneer haar 

de kans daartoe wordt geboden – zij zich voorbeeldig gedraagt of zal gedragen en er geen 

recidivegevaar is.  

 

Immers blijkt vooreerst dat zij zich niet kon houden aan de modaliteiten van een uitgaansvergunning, het 

liep immers mis bij de derde uitgaansvergunning. Ter vergoelijking hiervan voert verzoekende partij aan 

dat dit kwam omdat zij haar moeder hielp die kanker had. Zoals de verwerende partij evenwel vaststelt 

in de bestreden beslissing ligt er geen enkel medisch stuk voor waaruit blijkt dat haar moeder aan 

kanker lijdt noch dat zij daarvoor mantelzorg vereist. Naast de vaststelling dat verzoekende partij de 

vergoelijking voor haar ontvluchting niet staaft, wijst de Raad er bovendien op dat het argument van 

verzoekende partij geen afbreuk doet aan het feit dat zij haar uitgaansvergunning niet heeft nageleefd 

en zij geenszins aantoont dat zij zich in een overmachtssituatie bevond waardoor zij dit niet kon 

naleven. Verzoekende partij heeft er bewust voor gekozen om vijf maanden ondergedoken te leven, 

daarbij weeral blijk gevend van haar gebrek aan enig normbesef. Haar argument als zou zij tot inzicht 

zijn gekomen en zichzelf opnieuw spontaan hebben aangeboden bij de gevangenis doet geen afbreuk 

aan het feit dat verzoekende partij er bewust voor gekozen had de haar opgelegde regels aan haar laars 

te lappen.  

 

Verder blijkt ook dat zij nog geen werk heeft gemaakt van het vergoeden van haar slachtoffers en 

evenmin beschikt over een concreet uitgewerkt en recidivebeperkend reclasseringsplan. Uit niets blijkt 

dat zij al een uitgebreide psychosociale begeleiding heeft gekregen ten einde het risico op het plegen 

van nieuwe ernstige strafbare feiten in te perken. Het loutere gegeven dat zij in de gevangenis een 

opleiding volgt doet aan voorgaande vaststellingen geen afbreuk. Het betoog dat haar reclasseringsplan 

bijna volledig af is, wordt op geen enkele manier concreet onderbouwd. Uit niets blijkt dat de 

bevindingen inzake het recidivegevaar dat verzoekende partij stelt, thans niet langer gelden. Waar zij 

erop wijst dat tewerkstelling belangrijk is gaat zij eraan voorbij dat ook de strafuitvoeringsrechtbank 

geoordeeld heeft dat uitgaansvergunningen om te solliciteren nog niet aan de orde zijn. Het betoog dat 

zij haar slachtoffers niet kan vergoeden als ze niet kan werken, doet evenmin afbreuk aan het feit dat er 

in haar hoofde nog steeds een recidivegevaar is. Bovendien stelt de Raad vast dat verzoekende partij 

niet ononderbroken heeft vastgezeten zodat er wel degelijk periodes waren waarin zij in de mogelijkheid 

was om via arbeid haar slachtoffers te vergoeden, hetgeen zij evenwel nagelaten heeft. Het is 

geenszins kennelijk onredelijk noch onzorgvuldig om gelet op de gegevens die de zaak van 

verzoekende partij kenmerken, te oordelen dat: “Het feit dat u zich correct gedraagt in de gevangenis - 

een periode waarin u onder een strenge overheidscontrole staat en de vrijheid om uw eigen gedrag te 

bepalen aan ernstige beperkingen is onderworpen- betekent niet noodzakelijk dat u na uw vrijstelling 

geen strafbare feiten meer zal begaan. Een risico op recidive kan niet uitgesloten worden.” 

 

2.10. Verzoekende partij tracht haar crimineel parcours nog te vergoelijken door erop te wijzen dat zij in 

het verleden in aanraking kwam met slechte vrienden waardoor het vaak mis liep. Dergelijk betoog is 

evenwel geenszins ernstig. Verzoekende partij is een volwassen persoon die er jarenlang zelf bewust 

voor gekozen heeft het criminele pad te bewandelen, daarbij geleid door haar eigen gewelddadige 

instelling en drang naar gemakkelijk geldgewin. Gelet op de aard en ernst van de gepleegde feiten kan 

gesteld worden dat er in hoofde van verzoekende partij zelf zonder meer sprake is van een ernstige 

criminele ingesteldheid met duidelijk gebrek aan normbesef. Verzoekende partij kan de door haar 

gepleegde feiten niet afwentelen op haar verkeerde vrienden. Gelet op het doorlopen criminele parcours 

van verzoekende partij is het redelijk te stellen dat zij nog steeds een recidivegevaar vertoont.  
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2.11. Verzoekende partij is voorts geenszins ernstig waar zij stelt dat enkel verwezen wordt naar de 

strafrechtelijke veroordelingen en geen rekening werd gehouden met de aard van de gepleegde feiten. 

Zoals duidelijk blijkt uit de omstandige motivering van de bestreden beslissing wordt een opsomming 

gegeven van de feiten waaraan de verzoekende partij zich doorheen de jaren schuldig heeft gemaakt en 

wordt de ernst ervan uitvoerig beschreven. De verwerende partij concludeert aan de hand van het 

zwaarwichtige criminele parcours dat de verzoekende partij heeft afgelegd: “Uit uw persoonlijk gedrag, 

komt dan ook een volgehouden, voor de maatschappij gevaarlijke ingesteldheid naar voren waardoor 

het helemaal niet uit te sluiten valt dat u dergelijk gedrag in de toekomst zal herhalen. Uit het gedrag dat 

u al jaren vertoont, blijkt duidelijk dat u belust bent op snel en makkelijk geldelijk gewin en dat het u 

daarbij niet interesseert of dat geld nu uit de diefstallen of uit het plunderen van bankrekeningen van 

onschuldige derden komt. Zoals reeds aangehaald, maakte u geen gebruik van de kansen die u 

geboden werden. De jeugdbeschermingsmaatregel had niet het beoogde effect, de werkstraf die u 

opgelegd werd bij vonnis d.d. 21.02.2014 voerde u niet uit waardoor u alsnog een gevangenisstraf 

diende uit te zitten en toen men u uitgangsvergunningen gaf om uw reclassering in orde te brengen om 

zo uw leven weer op de rails te krijgen, dook u gedurende een vijftal maanden onder. Er ligt geen enkel 

stuk voor waaruit blijkt dat er in uw hoofde daadwerkelijk sprake is van schuldbesef of -inzicht, spijt of 

een duidelijke gedragswijziging. Het feit dat u zich correct gedraagt in de gevangenis - een periode 

waarin u onder een strenge overheidscontrole staat en de vrijheid om uw eigen gedrag te bepalen aan 

ernstige beperkingen is onderworpen- betekent niet noodzakelijk dat u na uw vrijstelling geen strafbare 

feiten meer zal begaan. Een risico op recidive kan niet uitgesloten worden. 

Alles wijst erop dat u de ernst van uw daden niet blijkt of wenst in te zien, noch schijnt u te begrijpen dat 

uw gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is. De aard van de gepleegde feiten en het gegeven dat u 

reeds meermaals veroordeeld werd, maken dat het risico dat u ook in de toekomst opnieuw de 

openbare orde zou kunnen schaden niet uitgesloten kan worden. Enige verbetering in uw persoonlijk 

gedrag dat afbreuk vermag te doen aan het ernstig, reëel en actueel gevaar dat u vormt voor de 

openbare orde, werd niet aangetoond. Uw gedrag vormt een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging 

voor een fundamenteel belang van de samenleving. 

Er bestaan ernstige redenen van openbare orde waardoor het beëindigen van uw verblijfsrecht een 

noodzakelijke maatregel vormt voor de bescherming van de openbare orde en ter preventie van 

strafbare feiten.”  

 

Waar verzoekende partij nog verwijst naar artikelen 27 en  28, eerste lid, van richtlijn 2004/38/EG, naast 

de vaststelling dat verzoekende partij niet aantoont zich rechtstreeks te kunnen beroepen op deze 

bepalingen, dient alleszins gesteld dat het verblijf van verzoekende partij beëindigd werd op grond van 

artikel 22 van de vreemdelingenwet en verzoekende partij als derdelander niet aantoont dat zij kan 

beschouwd worden als begunstigde in de zin van richtlijn 2004/38/EG. Zij toont immers niet aan 

familielid te zijn van een Unieburger in de zin van voormelde richtlijn. Het loutere feit dat haar moeder, 

broer en zussen Belg zijn, maakt niet dat verzoekende partij daarom als familielid van een Unieburger 

moet beschouwd worden in de zin van voormelde richtlijn. Verzoekende partij gaat er immers aan 

voorbij dat – om als familielid van een Unieburger of Belg beschouwd te kunnen worden, zij aan 

bepaalde wettelijke voorwaarden moet voldoen. Haar betoog dienaangaande is dan ook geenszins 

dienstig. 

 

Uit de voorbereidende werken inzake artikel 22, §1, 3° van de vreemdelingenwet blijkt dat de 

verwerende partij een individuele beoordeling moet maken en, geval per geval, moet nagaan of de 

bedreiging die de betrokkene vertegenwoordigt wel voldoende ernstig is om een einde te maken aan het 

verblijf om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. Daartoe moeten alle relevante gegevens, 

feitelijke en juridische, die specifiek zijn voor het geval in aanmerking worden genomen. Verscheidene 

factoren kunnen zo van invloed zijn op de ernst van de bedreiging, zoals de aard of de omvang van de 

feiten, de aard en de ernst van de opgelopen of uitgesproken sancties, de juridische en/of politieke 

context van de feiten, zowel op nationaal als op internationaal vlak, de status van het slachtoffer, de 

graad van verantwoordelijkheid of betrokkenheid van de betrokkene, de sociale of beroepsstatus van de 

betrokkene, zijn neiging tot herhaling of tot volhouden van zijn gedrag, de modus operandi, enzovoort. 

De “ernstige redenen” vertalen het idee dat de omstandigheden van het geval een belangrijkere graad 

van ernst moeten vertonen  (arrest P.I., 22 mei 2012, C- 348/09, EU:C:2012:300, punt 19, en vermelde 

rechtspraak) (Parl.St., Kamer, 2016-2017, DOC 54 -2215/001, p. 23-24).  

 

Ook het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest nr. 112/2019 van 18 juli 2019 overwogen:  

“B.18.2. De « redenen » en de « ernstige redenen » van openbare orde of nationale veiligheid moeten 

worden geïnterpreteerd in het licht van artikel 23 van de wet van 15 december 1980, ingevoerd bij artikel 

14 van de bestreden wet, waarin wordt vermeld dat de beslissingen tot beëindiging van het verblijf enkel 
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kunnen worden gebaseerd op het gedrag van de betrokkene en dat dat gedrag « een werkelijke, actuele 

en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving [moet] zijn ». In 

die bepaling wordt eraan toegevoegd dat « motiveringen die los staan van het betrokken individuele 

geval of met algemene preventieve redenen verband houden, […] niet [mogen] worden aangevoerd » 

en wordt gepreciseerd dat bij het nemen van de beslissing rekening moet worden gehouden « met de 

ernst of de aard van de inbreuk op de openbare orde of de nationale veiligheid » die is begaan of met 

het gevaar dat van de betrokken vreemdeling uitgaat. 

(..) 

B.19.2. De beslissing om een einde te maken aan het verblijfsrecht van een legaal op het grondgebied 

verblijvende vreemdeling om redenen of ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid is 

geen straf of sanctie die ertoe strekt een gedrag te bestraffen, maar wel een preventieve administratieve 

veiligheidsmaatregel die door de autoriteiten wordt genomen vanuit de zorg om de openbare orde en de 

nationale veiligheid op het grondgebied te bewaren. De verplichting die de Staten hebben om de orde te 

handhaven en misdrijven te voorkomen vormt een wettig doel dat een dergelijke beslissing 

verantwoordt, voor zover zij « in een democratische samenleving noodzakelijk » is (EHRM, grote kamer, 

23 juni 2008, Maslov t. Oostenrijk, §§ 67-68). 

In dat opzicht is het bestaan van strafrechtelijke veroordelingen, zelfs indien dat een indicator kan zijn 

voor de gevaarlijkheid van de betrokken persoon, niet het enige element dat in overweging moet worden 

genomen. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft daarenboven geoordeeld : 

« Het beroep van een nationale instantie op het begrip openbare orde [veronderstelt] in elk geval, 

afgezien van de storing van de sociale orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, het bestaan […] van 

een werkelijke en genoegzaam ernstige bedreiging, die een fundamenteel belang van de samenleving 

aantast » (o.a., HvJ, 27 oktober 1977, Régina t. Pierre Bouchereau, punten 29 en 35; 24 juni 2015, C-

373/13, H. T., punt 79; grote kamer, 2 mei 2018, C-331/16 en C-366/16, K. en H. F., punt 41). 

B.19.3. Het bestaan van één of meer ten aanzien van de betrokken vreemdeling uitgesproken 

strafrechtelijke veroordelingen is noch een noodzakelijke voorwaarde, noch een voldoende voorwaarde, 

opdat een beslissing wordt genomen waarbij aan zijn verblijfsrecht een einde wordt gemaakt om reden 

of om ernstige reden van openbare orde of nationale veiligheid. Zoals in artikel 23 van de wet van 15 

december 1980, ingevoegd bij artikel 14 van de bestreden wet, wordt gepreciseerd, moet een 

individueel onderzoek geval per geval worden gevoerd met betrekking tot de werkelijkheid, de actualiteit 

en de ernst van de bedreiging die van de vreemdeling uitgaat voor een fundamenteel belang van de 

samenleving. Bij dat onderzoek moeten weliswaar de eventuele veroordelingen uit het verleden in 

overweging worden genomen, maar het moet ook betrekking hebben op het huidige gedrag van de 

betrokkene en op het voorzienbare gevaar dat uit dat gedrag voortvloeit.” 

 

Zoals duidelijk blijkt uit de bespreking hoger heeft de verwerende partij een omstandige motivering 

gegeven inzake het criminele parcours van verzoekende partij waarbij zij niet enkel verwezen heeft naar 

de verschillende door verzoekende partij opgelopen veroordelingen maar tevens naar de aard en de 

ernst van de feiten, de vaststelling dat door deze talloze zeer ernstige feiten de criminele ingesteldheid 

van verzoekende partij blijkt en dit al vanaf jonge leeftijd, zij ook duidelijk geen lering trekt, en er zeker 

sprake is van recidivegevaar. Het huidige gedrag van verzoekende partij laat niet toe anderszins te 

besluiten. Zoals de verwerende partij aangeeft: “Het feit dat u zich correct gedraagt in de gevangenis - 

een periode waarin u onder een strenge overheidscontrole staat en de vrijheid om uw eigen gedrag te 

bepalen aan ernstige beperkingen is onderworpen- betekent niet noodzakelijk dat u na uw vrijstelling 

geen strafbare feiten meer zal begaan. Een risico op recidive kan niet uitgesloten worden.” Dit is geen 

kennelijk onredelijke beoordeling gelet op de zwaarwichtigheid van de gepleegde feiten en het gegeven 

dat verzoekende partij zich al jarenlang op dergelijk pad begeeft en geen lering trok waaruit duidelijk 

haar gevaarlijke criminele ingesteldheid naar voren komt. Er kan niet ernstig besloten worden dat 

verzoekende partij geen recidivegevaar meer vertoont.  

 

Ook het betoog dat niet alle gepleegde feiten te maken hebben met inbreuken op de fysieke of morele 

integriteit van anderen doet geen afbreuk aan het vastgestelde jarenlange criminele parcours van 

verzoekende partij waarbij zij zich bezondigde aan verschillende ernstige feiten, gaande van diefstal met 

geweld of bedreiging, aanranding van de eerbaarheid op een minderjarige ouder dan zestien jaar, 

diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, heling, bendevorming, diefstal bij nacht in groep daarbij 

gebruik makende of het tonen van wapens, afpersing met geweld of bedreiging bij nacht en in groep, 

informaticabedrog, deelname aan een vereniging met het oogmerk een aanslag te plegen op personen 

of eigendommen, een persoon te hebben vastgehouden, poging tot opzettelijke brandstichting, 

vernieling of beschadiging met geweld of bedreiging, gepleegd in vereniging of in bende, 

weerspannigheid, mondelinge bedreiging aan politie-inspecteurs en phishing. In tegenstelling tot wat 
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verzoekende partij voorhoudt, werd door de verwerende partij wel degelijk rekening gehouden met de 

aard van de feiten. De verwerende partij wijst er immers op om wat voor soort feiten het gaat, vaak 

gepaard gaande met verzwarende omstandigheden, en welke impact dergelijke feiten hebben op de 

maatschappij alsook welk het oogmerk was van verzoekende partij om dergelijke feiten te plegen. 

Verzoekende partij is ook in het geheel niet ernstig waar zij stelt dat niet blijkt wat de concrete schade is 

die deze feiten hebben aangericht. Zo wijst de verwerende partij op het feit dat verzoekende partij 

geweld, brutaliteit en intimidatie met wapenvertoon niet schuwde alsook afpersing, informaticabedrog, 

bendevorming en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Naast het feit dat elk redelijk denkend mens beseft 

welke impact dergelijke feiten op de slachtoffers kan hebben, heeft de verwerende partij dit ook 

uitdrukkelijk verwoord in de bestreden beslissing waar zij stelt: “U hield geen rekening met het 

veiligheidsgevoel dat door dergelijke feiten in het gedrang kwam, noch met het trauma waarmee u de 

slachtoffers opzadelde. U ging totaal voorbij aan het feit dat uw slachtoffers nog lang na de feiten te 

maken zouden hebben met angstgevoelens, empathie lijkt u dan ook volledig vreemd. U handelde met 

het oog op makkelijk geldgewin waarbij u geen enkel respect toonde voor de fysieke en psychische 

integriteit van uw slachtoffers. De diefstallen tonen aan dat u geen respect heeft voor de eigendom van 

anderen. De diefstallen waaraan u zich schuldig maakte, zijn in onze samenleving een plaag waaraan 

paal en perk moet gesteld worden.” en inzake de overige feiten door verzoekende partij gepleegd: 

“Rellen worden in onze samenleving niet geduld. Ze veroorzaken een groot onveiligheidsgevoel. Het 

recht kan en mag niet in eigen handen worden genomen. Het kan zeker niet dat er geweld wordt 

gebruikt tegen politiediensten. De pure minachting die u heeft voor de regels die de samenleving oplegt, 

kan niet worden getolereerd. De omstandigheden en de ernst van de feiten dragen bij tot het algehele 

onveiligheidsgevoel en getuigen van een onbeheerste agressiviteit en een totale minachting voor het 

openbaar gezag en voor de maatschappelijke normen. 

(..)Phishing is een vorm van internetfraude en een ware plaag in onze maatschappij. Phishing verstoort 

op ernstige wijze het economische leven en ondermijnt het vertrouwen van de burger in het 

betalingsverkeer. Uit het arrest d.d. 27.06.2018 blijkt dat u rechtstreekse contacten onderhield met de 

organisatoren van de oplichtingen en met de zogenaamde muilezels en aldus een cruciale rol speelde. 

De feiten getuigen van een gebrek aan normbesef. In totaal werd 18.705.09 euro overgeschreven, geld 

dat eigendom was van de slachtoffers. 

U streefde louter eigen en makkelijk geldgewin na zonder hierbij rekening te houden met de 

eigendomsrechten van derden. U staat duidelijk niet stil bij de nefaste financiële gevolgen die uw daden 

veroorzaken bij de slachtoffers, hetgeen uw opportunistische en egoïstische ingesteldheid aantoont. De 

handelingen ondermijnden daarenboven het vertrouwen dat gesteld werd in het elektronisch 

bankverkeer en brachten de bancaire sector ernstige schade toe. Wanneer het vertrouwen in het 

betalingsverkeer en bankwezen bij consumenten in het algemeen niet meer aanwezig is, bestaat 

bovendien het risico van een ernstige ontwrichting van het maatschappelijk en economisch verkeer.”  

Verzoekende partij kan bezwaarlijk ontkennen dat de door haar gepleegde feiten wel degelijk ernstige 

schade hebben toegebracht of kunnen toebrengen aan de samenleving. Het in het verzoekschrift 

ontwikkelde betoog is geenszins ernstig, betreft slechts een zoeken naar spijkers op laag water en gaat 

volledig voorbij aan de omstandige motivering in de bestreden beslissing.  

 

Verzoekende partij kan bezwaarlijk ontkennen dat zij een heel zwaar crimineel parcours op haar 

kerfstok heeft en dat, rekening houdende met alle gegevens eigen aan haar zaak, in haar hoofde nog 

steeds een recidivegevaar bestaat. Verzoekende partij maakt met haar betoog niet aannemelijk dat de 

verwerende partij op verkeerde gronden of op kennelijk onredelijke wijze toepassing heeft gemaakt van 

artikel 22, §1, 3° van de vreemdelingenwet.  

 

2.12. Zoals voorts uit de bestreden beslissing blijkt, heeft de verzoekende partij de kans gekregen om 

alle nuttige elementen naar voren te brengen en heeft zij hieraan ook gevolg gegeven via het invullen 

van de vragenlijst op 4 oktober 2019. De verzoekende partij maakt met haar algemeen betoog 

geenszins aannemelijk dat de vragen die haar gesteld werden niet afdoende zijn in het licht van de 

hoorplicht. Zoals uit de vragenlijst duidelijk naar voren komt werd haar gevraagd haar verblijfs- en 

familiale situatie toe te lichten, alsook haar gezondheidstoestand, haar school- en beroepstraject, en 

haar banden met het herkomstland alsook redenen aan te geven waarom zij niet zou kunnen terugkeren 

naar het herkomstland. Het gegeven dat haar niet expliciet werd meegedeeld dat haar ook een bevel 

om het grondgebied te verlaten kon opgelegd worden, doet geen afbreuk aan het feit dat het hoorrecht 

door de verwerende partij gerespecteerd werd. Zo blijkt dat verzoekende partij wel op de hoogte werd 

gebracht van het feit dat haar verblijfsrecht kon worden beëindigd en dat haar de toegang tot het 

grondgebied kon worden geweigerd. Verzoekende partij kon aldus de pertinentie van de gestelde 

vragen begrijpen. Verzoekende partij toont verder ook niet aan dat de vragen die haar gesteld werden 

geen relevantie hebben met betrekking tot het bevel om het grondgebied te verlaten. Zij maakt niet 
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aannemelijk welke andere nuttige informatie dan degene die zij heeft aangebracht zij nog had kunnen 

meedelen inzake het bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoekende partij wijst erop dat zij op een 

positieve manier werkt aan haar re-integratie en dat zij haar reclassering in orde tracht te brengen, maar 

zoals uit de bespreking hoger is gebleken kunnen deze elementen niet tot een andere besluitvorming 

aanleiding geven.  

 

Alle door de verzoekende partij naar voren gebrachte elementen werden in ogenschouw genomen en 

hieromtrent werd gemotiveerd. Verzoekende partij wijst er in het verzoekschrift wel op dat rekening 

moest gehouden worden met haar verblijfsduur in België, haar leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en 

economische situatie, sociale en culturele integratie en de banden met het herkomstland, maar zij toont 

geenszins aan dat dit niet het geval is geweest. 

 

2.13. Verzoekende partij meent nog dat artikel 8 EVRM is geschonden en verwijst naar haar familiaal 

leven en meent dat de motieven dienaangaande te kort schieten.  

 

2.14. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

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

briefwisseling. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

taak om de openbare orde te waarborgen en om hierbij de binnenkomst en het verblijf van niet-

onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 

oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden voor 

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

 

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

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

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

overweging te worden genomen. 

 

Binnen de grenzen gesteld door artikel 8, tweede lid van het EVRM, is de inmenging van het openbaar 

gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien (legaliteit), ze geïnspireerd is door één of meerdere 

in de deze bepaling vermelde legitieme doelen (legitimiteit) en voor zover ze noodzakelijk is in een 

democratische samenleving om één van deze doelen te bereiken (proportionaliteit). 

 

Deze laatste vereiste impliceert dat er een belangenafweging plaatsvindt waarbij een "fair balance" moet 

worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie, enerzijds, en het algemeen 

belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de 

openbare orde, anderzijds (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 23 juni 2008, 

Maslov/Oostenrijk (GK), § 76). 

 

In deze belangenafweging moeten vanzelfsprekend alle van betekenis zijnde feiten en omstandigheden 

kenbaar worden betrokken. Waar overwegingen van openbare orde of nationale veiligheid een rol 

spelen, quod in casu, heeft het EHRM een aantal welbepaalde criteria geformuleerd die nationale 

overheden in het maken van een billijke belangenafweging moeten leiden, namelijk de zogenaamde 

Boultif/Üner criteria (EHRM 2 juni 2015, nr. 6009/10, K.M./Zwitserland, § 51). 

 

Het betreft hier: 

 

(1) de aard en ernst van het gepleegde misdrijf; 

(2) de duur van het verblijf in het gastland; 



  

 

 

RvV  X - Pagina 36 

(3) het tijdsverloop sinds het misdrijf en het gedrag van betrokkene tijdens die periode; 

(4) de nationaliteit van alle betrokkenen; 

(5) de gezinssituatie van de betrokkene, zoals duur van het huwelijk alsook andere factoren die getuigen 

van een daadwerkelijk gezinsleven; 

(6) de vraag of de (huwelijks)partner op de hoogte was van het misdrijf bij de totstandkoming van de 

gezinsband (bv. toen hij/zij met de vreemdeling in het huwelijk trad of een relatie aanging); 

(7) de vraag of er kinderen zijn geboren uit dit huwelijk en, als dit het geval is, hun leeftijd; 

(8) de ernst van de moeilijkheden die de huwelijks(partner) zal ondervinden indien hij/zij de vreemdeling 

zou volgen naar het land waarheen ze worden uitgewezen; met name zijn er belemmeringen die een 

terugkeer naar het land van herkomst bemoeilijken. 

 

Uit de uitspraak van het EHRM inzake Üner (EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 55, 57 en 

58) volgt dat naast de voormelde Boultif-criteria desgevallend ook in de belangenafweging moeten 

worden betrokken: 

 

(9) het belang en welzijn van de kinderen, in het bijzonder de ernst van de problemen die kinderen 

waarschijnlijk zouden ondervinden in het land van herkomst van de vreemdeling; 

(10) de hechtheid van de sociale, culturele en familiebanden van de vreemdeling met het gastland en 

met zijn land van herkomst. 

 

Het gewicht dat aan elk van de respectievelijke criteria moet gehecht worden varieert naargelang de 

specifieke omstandigheden van de voorliggende zaak (EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 

70). 

 

De Raad stipt aan dat het derde Boultif/Üner criterium zo ontworpen is om de mate te beoordelen 

waarin kan worden verwacht dat de betrokken vreemdeling strafbare feiten pleegt. Het is in die zin dat 

rekening moet worden gehouden met het tijdsverloop sinds het misdrijf en het gedrag van de betrokken 

vreemdeling tijdens die periode. In het bijzonder moet aan een geruime periode van goed gedrag 

noodzakelijkerwijze een zeker gewicht worden gegeven in de beoordeling van de bedreiging die een 

vreemdeling vormt voor de samenleving (EHRM 2 augustus 2001, nr. 54273/00, Boultif/Zwitserland, § 

51; EHRM 23 juni 2008, nr. 1638/03, Maslov/Oostenrijk, § 90; EHRM 12 januari 2010, nr. 47486/06, 

A.W. Khan/Verenigd Koninkrijk, §41; EHRM 20 september 2011, nr. 8000/08, A.A./Verenigd Koninkrijk, 

§ 63 en 68). 

 

Specifiek wat betreft het negende Boultif/Üner criterium merkt de Raad op dat het beginsel van het 

belang van het kind twee aspecten omvat, met name, het behoud van de eenheid van het gezin, 

enerzijds, en het welzijn van het kind, anderzijds (EHRM 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en 

Shuruk/Zwitserland (GK), §§ 135-136). 

 

In zijn arrest Jeunesse oordeelde het EHRM dat hoewel het hoger belang van het kind op zichzelf niet 

beslissend is, hieraan wel een belangrijk gewicht moet worden toegekend in de belangenafweging 

vereist onder artikel 8 van het EVRM. 

 

Dit betekent dat nationale overheden, in beginsel, aandacht moeten besteden aan de uitvoerbaarheid, 

de haalbaarheid en de proportionaliteit van een verblijfs- en of verwijderingsmaatregel die wordt 

getroffen ten aanzien van een ouder met vreemde nationaliteit om daadwerkelijke bescherming te 

verlenen en voldoende gewicht te geven aan de belangen van de kinderen die er rechtstreeks door 

geraakt worden (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 109). 

 

De impact van een beslissing op de betrokken kinderen is dan ook een belangrijke overweging. De 

omstandigheden van de betrokken kinderen, zoals hun leeftijd, hun situatie in het gastland en het land 

van herkomst en de mate waarin zij afhankelijk zijn van hun ouders, verdienen bijzondere aandacht 

(EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 118). In wezen komt deze afweging neer op de 

vraag naar het aanpassingsvermogen van de betrokken kinderen, met name de vraag of zij zich kunnen 

aanpassen aan een andere omgeving (EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 64). 

 

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 
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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)). 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Staten beschikken over een zekere beoordelingsmarge in hun beoordeling of een inmenging in het 

privé- en gezinsleven noodzakelijk en proportioneel is (EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 

76). 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). Staten gaan hun beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij 

falen een zorgvuldige en redelijke belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, 

§ 84; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

2.14.1. Zoals duidelijk blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing heeft deze een wettelijke basis, 

wat niet ter discussie staat. Het is verder niet betwistbaar dat de bestreden beslissing een legitiem doel 

nastreeft, met name de bescherming van de openbare orde en de voorkoming van strafbare feiten. De 

inmenging in het gezinsleven van de verzoekende partij voldoet bijgevolg aan de formele voorwaarden 

bepaald in voornoemd artikel 8, tweede lid van het EVRM. 

 

2.14.2. Vervolgens moet worden onderzocht of de inmenging noodzakelijk is, met name of de inmenging 

gerechtvaardigd wordt door een dwingende maatschappelijke behoefte en proportioneel is met het 

nagestreefde doel (EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 juni 2015, nr. 6009/10, 

K.M./Zwitserland, § 51 en 53). Zoals hoger uiteengezet vereist dit dat de verwerende partij een 

zorgvuldige en redelijke afweging moet maken tussen het belang van de verzoekende partij en diens 

familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het handhaven van de 

openbare orde anderzijds. 

 

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing de verwerende partij overgaat tot zulke 

belangenafweging. 

 

In de bestreden beslissing kan worden gelezen dat de gezinssituatie van de verzoekende partij in de 

beoordeling wordt betrokken waarbij overwogen wordt: 

 

“In het formulier hoorrecht verklaarde u reeds een paar jaar een relatie te hebben met V. V. G. (..) 

(geboren te Beveren op 27.05.1992, van Belgische nationaliteit). Doch uit het vonnis d.d. 28.10.2019 

van de Strafuitvoeringsrechtbank (afwijzing van een elektronisch toezicht) blijkt dat jullie elkaar leerden 

kennen tijdens uw ontvluchting (van 15.11.2018 tot 24.04.2019) en dat u, tijdens uw ontvluchting, enkele 

maanden samenwoonde met haar. Uit de bezoekerslijst van de gevangenis blijkt ook dat het eerste 

bezoek dat u van mevrouw V. V. (..) kreeg, dateert van 01.05.2019, dus van na de terugkeer uit 

ontvluchting. U zou bij haar meer dan welkom zijn en zij bezoekt u zeer regelmatig in de gevangenis. Er 

zijn verder geen details over deze relatie gekend. Jullie stonden nooit officieel ingeschreven op 

eenzelfde adres. Het voldoende hecht en duurzaam karakter van de relatie, vereist opdat deze onder de 

bescherming van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna EVRM) kan 

vallen, werd niet aangetoond. U blijft in gebreke om met voldoende concrete elementen aannemelijk te 

maken dat uw relatie als gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM is te beschouwen. Uit het 

loutere feit dat zij u bijna dagelijks bezoekt in de gevangenis kan niet zomaar afgeleid worden dat jullie 

relatie de bescherming van artikel 8 van het EVRM vereist. 

Gesteld dat het duurzaam karakter van jullie relatie aangetoond zou zijn, quod non, kan gesteld worden 

dat ondanks het gegeven dat mevrouw V. V. (..) de Belgische nationaliteit heeft, zij ervoor zou kunnen 

kiezen om zich te vestigen in een land waar jullie de kans zouden hebben een gezinsleven uit te 

bouwen. Het feit dat zij niet gedwongen kan worden het Belgische grondgebied te verlaten, maakt 
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immers niet dat zij u niet vrijwillig zou kunnen volgen naar uw land van nationaliteit of elders. Er worden 

thans geen elementen voorgelegd waaruit onoverkomelijke hinderpalen zouden blijken die het (verder) 

uitbouwen van uw gezinsleven als dusdanig zouden verhinderen in het land van herkomst of elders en 

evenmin blijkt dat uw gezinsleven enkel in België zou kunnen uitgebouwd worden. Mocht zij beslissen 

om u te vergezellen dan kan zij steeds een verzoek richten aan het land waar u zich zou vestigen opdat 

zij zou worden toegelaten een gezinsleven met haar uit te bouwen. 

Het is hoe dan ook inherent aan een grensoverschrijdende relatie dat, indien men een gezinsleven 

wenst uit te bouwen, (minstens) één van beide partners buiten zijn of haar land van herkomst, of legaal 

verblijf, of nationaliteit, dient te blijven. Mevrouw V. V. (..) was op de hoogte van uw veroordelingen 

aangezien zij u leerde kennen tijdens uw ontvluchting en zij u aanspoorde om uzelf aan te geven. Ze 

had moeten beseffen dat dit mogelijkerwijze gevolgen zou hebben op uw verblijfssituatie en op jullie 

toekomstige gezinssituatie.  

Mevrouw V. V. (..) kan 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 de 

plaats waar u zou verblijven. Nu u slechts in de periode tussen 15.11.2018 en 24.04.2019 een tijdje zou 

hebben samengewoond met mevrouw V. V. (..), blijkt niet dat zulks een zeer ingrijpende wijziging in 

haar leven tot gevolg zou hebben. 

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

gezinsleven toegestaan wanneer deze bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving 

noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch 

welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de 

gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

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

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

persoonlijke en gezinsbelangen die u kan doen gelden. 

Verder verblijven uw moeder (K. A. (..), geboren op 25.10.1976 te Kisangani, Belgische nationaliteit 

sinds 01.03.2012), uw stiefvader (M. B. C. (..), geboren op 28.12.1972 te Kinshasa, Congolese 

nationaliteit, B-kaart geldig tot 05.05.2022), uw 3 broers (E. W. (..), geboren op 12.10.1996 te Kinshasa, 

Belgische nationaliteit sinds 01.03.2012; K. G. (..), geboren op 11.01.2000 te Charleroi, Belgische 

nationaliteit sinds 01.03.2012 en M. M. R. (..), geboren op 01.03.2012 te Antwerpen, Belgische 

nationaliteit) en uw 2 zussen (M. M. J. (..), geboren op 23.09.2006 te Antwerpen, Belgische nationaliteit 

en M. M. C. (..), geboren op 01.06.2008 te Antwerpen, Belgische nationaliteit) in België. De relatie 

tussen ouders en meerderjarige kinderen en tussen broers en zussen valt echter enkel onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid, andere dan gewoonlijke affectieve en emotionele banden, wordt aangetoond (EHRM 15 

juli 2003, Mokrani/Frankrijk, §33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59). Uit uw 

administratief dossier blijkt niet dat er sprake zou zijn van bijkomende elementen van afhankelijkheid, 

noch van een relatie die dusdanig hecht is dat deze valt onder de door artikel 8 van het EVRM geboden 

bescherming tussen u en uw ouders of tussen u en uw broers of één van uw zussen. Uit de 

omstandigheid dat u in het verleden altijd bij hen gewoond hebt, kan niet ipso facto een band van 

bijzondere afhankelijkheid tussen u en deze familieleden worden afgeleid. Het gegeven dat (sommige 

van) uw familieleden u komen bezoeken in de gevangenis wijst op zich ook nog niet op een bijzondere 

afhankelijkheidsband die verder reikt dan de normale affectieve banden. Uw leeftijd, met name 26 jaar 

oud, laat in beginsel toe te veronderstellen dat u in staat kan worden geacht om op zelfstandige basis 

een leven te leiden en in uw levensonderhoud te voorzien. U toont niet aan dat u met de door u reeds 

doorlopen opleidingen niet werkzaam zou kunnen zijn in uw herkomstland of daar waar u zich zou 

vestigen. Een loutere financiële afhankelijkheid en het inwonen volstaan niet om een bijzondere 

afhankelijkheid van uw familie aan te tonen. Financiële ondersteuning kan door de familie gegeven 

worden, ook als u in het buitenland verblijft (bijvoorbeeld door middel van stortingen). Uw ouders, broers 

en zussen kunnen België vrijelijk in- en uitreizen en kunnen dan ook contact met u onderhouden 

middels (korte) bezoeken aan u in Congo dan wel een ander land alsook middels de moderne 

communicatiemiddelen. 

In het vonnis d.d. 28.10.2019 van de Strafuitvoeringsrechtbank (afwijzing van een elektronisch toezicht) 

staat vermeld dat u aangaf te zijn weggebleven (ontvluchting) om zorg te dragen voor uw moeder die 

aan kanker lijdt. Er werd niet met medische stukken aangetoond dat uw moeder aan kanker zou lijden 

en u legt trouwens geen attest voor waaruit blijkt dat uw moeder mantelzorg nodig zou hebben, noch 

legt u bewijsstukken voor waaruit blijkt dat uw aanwezigheid in België vereist zou zijn om voor uw 

moeder te zorgen. Gezien u al gedurende een hele tijd regelmatig een periode afwezig was daar u in 

detentie zat, kan toch verondersteld worden dat zij ook op andere familieleden dan wel op derden een 

beroep zou kunnen doen voor hulp. Uw moeder heeft, naast uw broers en zussen een echtgenoot die 

recht op verblijf in België heeft en er wordt niet aangetoond dat deze kinderen of haar echtgenoot de 
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eventuele zorg voor uw moeder niet op zich zouden kunnen nemen. Bovendien kan, indien nodig, een 

beroep gedaan worden op diverse diensten die thuisverpleging aanbieden. Aangezien u in de 

gevangenis verblijft, kan u nu ook niet instaan voor hulp aan uw moeder. Er liggen evenmin stukken 

voor waaruit blijkt dat uw moeder niet in staat zou zijn u te komen bezoeken in een ander land wanneer 

u niet langer in België zou wonen. 

U vermeldde op het formulier hoorrecht dat u nog familie heeft in België, namelijk de zussen van uw 

moeder. U zou eveneens familie hebben in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Amerika en Zuid-Afrika. De 

bescherming die artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) biedt, 

beperkt het gezin hoofdzakelijk tot de ouders en de (minderjarige) kinderen. Overeenkomstig de 

rechtspraak van het EHRM (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 2009, 

Onur/Groot-Brittannië; Mole N., Asylum and the European Convention on Human Rights, Straatsburg, 

Council of Europe Publishing, 2007, 97) kan slechts van een door artikel 8 van het EVRM beschermd 

familie- en gezinsleven tussen verwanten worden gesproken indien, naast de afstammingsband, een 

vorm van afhankelijkheid blijkt. Er wordt op geen enkele manier aangetoond dat de relatie die u met één 

van deze onbenoemde familieleden zou hebben, van dien aard is dat zij zou vallen onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM. Hoe dan ook, indien u een recht op verblijf in één van die 

landen zou kunnen bekomen, kan het inreisverbod beperkt worden tot België zodat dit geen nadeel 

hoeft te zijn.  

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.” 

 

2.14.3. Verzoekende partij herhaalt in het verzoekschrift dat zij in het verleden bij haar moeder, 

stiefvader, broers en zussen inwoonde en dat zij mee wenst in te staan voor de zorg van haar moeder 

die kanker heeft. Zij stelt bij vrijlating onmiddellijk aan het werk te kunnen en zo financieel mee in te 

staan in het huishouden van haar moeder. Haar familie komt haar regelmatig bezoeken in de 

gevangenis. Zij is de mening toegedaan dat zij wel degelijk een gezin vormt met haar familie. Zij betoogt 

afhankelijk te zijn van haar moeder om daar haar intrek te nemen bij vrijlating. Bovendien zal haar 

moeder moreel afhankelijk van haar zijn voor de zorg omwille van de medische problematiek en ook 

financieel afhankelijk want verzoekende partij kan werken.  

 

2.14.4. De Raad stelt vast dat verzoekende partij haar argumentatie inzake haar familie herhaalt en een 

andere zienswijze heeft inzake het beschermenswaardig karakter van het familieleven met haar moeder 

en broers en zussen, maar zij slaagt er daarmee niet in afbreuk te doen aan de kennelijk redelijke 

beoordeling dat zij er niet in slaagt aan te tonen dat er tussen haar en haar in België verblijvende 

familieleden sprake is van bijzondere afhankelijkheidsbanden die de louter emotionele banden 

overstijgen.  

 

Zoals de verwerende partij terecht aangeeft in de bestreden beslissing, beperkt het EHRM het begrip 

‘gezinsleven’ in beginsel tot het kerngezin en gaat na of er een voldoende ‘graad’ van gezinsleven kan 

worden vastgesteld. Daar waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige 

kinderen wordt verondersteld, ligt het anders in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen 

alsook tussen verwanten (EHRM 15 oktober 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, par. 33; EHRM, 

10 april 2012, Balogun v. UK, nr. 60286/09; EHRM, 2003, Kwakye-Nti and Dufie v. the Netherlands, nr. 

31519/96). Om onder de toepassing van artikel 8 EVRM te vallen dient de verzoekende partij het 

bestaan aan te tonen van bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn dan de gewone 

affectieve banden. Het EHRM oordeelde dat het gegeven dat een meerderjarig kind samenwoont met 

een ouder of verwanten, geen voldoende graad van afhankelijkheid vormt om te resulteren in het 

bestaan van een gezinsleven (zie EHRM 12 januari 2010, nr. 47486/06, A.W. Khan v. Verenigd 

Koninkrijk, par. 32). Van een beschermd gezinsleven tussen meerderjarige kinderen en hun ouders of 

verwanten kan bijgevolg slechts gesproken worden indien naast de afstammingsband een bijzondere 

vorm van afhankelijkheid blijkt. Verzoekende partij, die afgerond 26 jaar oud is toont deze 

afhankelijkheid evenwel geenszins aan. Het loutere gegeven dat zij voor haar vrijheidsberoving 

inwoonde bij haar moeder, broers en zussen, maakt niet dat zij niet op zelfstandige wijze kan wonen. 

Zoals verzoekende partij zelf aangeeft is zij in staat om te werken en kan zij aldus in haar eigen 

levensonderhoud voorzien. Verzoekende partij vertoont voldoende onafhankelijkheid om op zelfstandige 

wijze te wonen. Verzoekende partij maakt voorts ook geenszins aannemelijk dat haar moeder financieel 

afhankelijk is van haar. Verder toont zij geenszins aan dat haar moeder werkelijk aan kanker lijdt. Los 

daarvan toont verzoekende partij ook niet aan dat haar moeder nood heeft aan mantelzorg of dat de 

aanwezigheid van verzoekende partij in België vereist is om voor haar moeder te zorgen. De Raad volgt 

de verwerende partij in de beoordeling dat: “Gezien u al gedurende een hele tijd regelmatig een periode 

afwezig was daar u in detentie zat, kan toch verondersteld worden dat zij ook op andere familieleden 
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dan wel op derden een beroep zou kunnen doen voor hulp. Uw moeder heeft, naast uw broers en 

zussen een echtgenoot die recht op verblijf in België heeft en er wordt niet aangetoond dat deze 

kinderen of haar echtgenoot de eventuele zorg voor uw moeder niet op zich zouden kunnen nemen. 

Bovendien kan, indien nodig, een beroep gedaan worden op diverse diensten die thuisverpleging 

aanbieden. Aangezien u in de gevangenis verblijft, kan u nu ook niet instaan voor hulp aan uw moeder. 

Er liggen evenmin stukken voor waaruit blijkt dat uw moeder niet in staat zou zijn u te komen bezoeken 

in een ander land wanneer u niet langer in België zou wonen.”  

Het gegeven voorts dat haar familie haar regelmatig komt bezoeken in de gevangenis is enkel een 

bewijs van de normale affectieve banden die een familie met elkaar onderhoudt, maar doet geenszins 

getuigen van een bijzondere vorm van afhankelijkheid ten opzichte van elkaar. Verzoekende partij 

slaagt er met haar betoog, hetgeen in wezen slechts een herhaling is van haar argumenten inzake haar 

gezinsleven, geenszins in afbreuk te doen aan de concrete en kennelijk redelijke motieven in de 

bestreden beslissing terzake.  

 

2.14.5. Verzoekende partij wijst verder op haar gezinsleven met haar Belgische vriendin. Zoals duidelijk 

blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing heeft de verwerende partij omstandig gemotiveerd 

hieromtrent. Zo stelt de verwerende partij vast dat verzoekende partij haar vriendin leerde kennen 

tijdens haar ontvluchting (van 15 november 2018 tot 24 april 2019) en dat haar vriendin haar een eerste 

keer kwam bezoeken in de gevangenis op 1 mei 2019. De verwerende partij stelt verder vast dat er 

geen verdere details gekend zijn over de relatie en dat verzoekende partij ook nooit officieel 

ingeschreven stond op hetzelfde adres als haar vriendin. Het is geenszins kennelijk onredelijk om, bij 

gebrek aan verdere details, te oordelen dat niet blijkt dat de relatie tussen verzoekende partij en haar 

vriendin reeds getuigt van voldoende hechtheid en duurzaamheid om onder de bescherming van artikel 

8 EVRM te vallen. Zelfs indien het wel zou gaan om een beschermenswaardige relatie in de zin van 

artikel 8 EVRM, dan wijst de verwerende partij er terecht op dat er geen hinderpalen blijken om het 

gezinsleven elders verder te zetten. Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat de vriendin, op het 

ogenblik dat zij een relatie aanging met verzoekende partij, wist van de veroordelingen die verzoekende 

partij had opgelopen zodat zij er zich van bewust moest zijn dat dit mogelijkerwijze gevolgen kon 

hebben voor de verblijfssituatie van verzoekende partij en de toekomstige gezinssituatie. Daarnaast 

wijst de verwerende partij er ook op dat de vriendin kan kiezen om de relatie verder te zetten via 

moderne communicatiemiddelen alsook via periodieke reizen naar het herkomstland.  

 

Verzoekende partij betoogt wel dat haar vriendin werkt en haar dus onmogelijk kan volgen, maar de 

Raad wijst erop dat niets de vriendin in de weg staat tewerkstelling te zoeken in het herkomstland van 

verzoekende partij. De Raad benadrukt nogmaals dat de vriendin op de hoogte was van de 

veroordelingen van verzoekende partij bij aanvang van de relatie en zij er zich aldus bewust van moest 

zijn dat dit een belemmering kon vormen voor het uitbouwen of voortzetten van een gezinsrelatie in 

België. Verder staat het de vriendin ook vrij om vanuit België de gezinsrelatie met verzoekende partij te 

onderhouden via moderne communicatiemiddelen of bezoeken. Zoals de verwerende partij ook 

kennelijk redelijk vaststelt in de bestreden beslissing zou verzoekende partij slechts zeer kort hebben 

samengewoond met de vriendin zodat een verderzetting van de relatie via moderne 

communicatiemiddelen en bezoeken geen ingrijpende wijziging inhoudt in het leven van de vriendin.  

 

De Raad stelt vast dat verzoekende partij, door opnieuw te verwijzen naar haar gezinsleven met haar 

vriendin, er niet in slaagt afbreuk te doen aan de pertinente motieven in de bestreden beslissing terzake. 

Zij maakt niet aannemelijk dat de verwerende partij een incorrecte belangenafweging heeft 

doorgevoerd. Een schending van artikel 8 EVRM wordt ook op dit vlak niet aannemelijk gemaakt.  

 

2.14.6. Waar verzoekende partij nog betoogt dat zij geen enkele band heeft met Congo en daar niet zal 

kunnen aarden, gaat zij eraan voorbij dat de verwerende partij erkent dat verzoekende partij het 

overgrote deel van haar leven in België heeft doorgebracht en dat een terugkeer naar het herkomstland 

of derde land om daar haar leven op te bouwen aanpassing zal vergen. Verder motiveert de verwerende 

partij: “Er werden geen elementen voorgelegd dat er onoverkomelijke of bijzondere obstakels voor u 

bestaan om u in Congo of in een derde land te vestigen. U stelt dat u niks kent in Congo. U blijft op dit 

punt in gebreke enig begin van bewijs voor te leggen of enige nadere, concrete toelichting te 

verstrekken. Het is niet onredelijk te veronderstellen dat iemand van uw familie in België nog kennissen 

dan wel familie heeft in Congo waarop een beroep zou kunnen gedaan worden om u op weg te helpen 

en eventueel tijdelijk op te vangen. U verklaarde in uw hoorrecht dat u overal familie heeft, namelijk in 

Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Amerika en Zuid-Afrika. Ook op hen zou een beroep kunnen gedaan 

worden om u op weg te helpen en eventueel tijdelijk op te vangen indien u in één van deze landen een 

verblijfsrecht zou kunnen verkrijgen. Er wordt evenmin aangetoond dat geen van uw in België 
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verblijvende familieleden u niet tijdelijk zou kunnen vergezellen om u er wegwijs te maken. Uit het 

formulier hoorrecht blijkt dat u Lingala spreekt, dus taal is geen probleem. 

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

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

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

thuisland dan wel in een derde land. 

Het gegeven dat u veel studentenjobs had in de horeca is niet van die aard om overwogen maatregel te 

milderen. De vaardigheden die u tijdens uw werken en uw opleiding(en) in België opgepikt hebt, zullen u 

wellicht ook in uw thuisland of daar waar u zich zal vestigen van pas komen en uw kansen op de 

arbeidsmarkt enkel positief beïnvloeden. Er liggen geen stukken voor waaruit blijkt dat u in Congo, of 

daar waar u zich zal vestigen, geen werk zou kunnen vinden om in uw eigen levensonderhoud te 

voorzien. 

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

inmenging in het uitoefenen van uw recht op de eerbiediging van uw privéleven. U bevindt zich als 26-

jarige reeds in de strafcategorie tussen tien en vijftien jaar. De feiten waarvoor u veroordeeld werd, zijn 

bijzonder ernstig en getuigen van een gewelddadige instelling, een verregaand gebrek aan normbesef 

en een criminele ingesteldheid. U maakte reeds tal van slachtoffers en het risico dat u nog meer 

slachtoffers zal maken, is reëel. Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is 

het de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen, in het bijzonder in de uitoefening van zijn 

recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, 

Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; 

EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en BalkandaliA/erenigd Koninkrijk, § 67). De bescherming van 

de openbare orde weegt zwaarder dan de privébelangen die u kan doen gelden. 

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

gezondheidstoestand van één van uw familieleden die onderhavige beslissing zouden kunnen 

beïnvloeden. 

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

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

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

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

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

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

fundamenteel belang van de samenleving.” De Raad acht het geenszins kennelijk onredelijk dat, hoewel 

kan aangenomen worden dat het enige aanpassing van verzoekende partij zal vergen om zich in het 

herkomstland te vestigen, er niet aan voorbijgegaan kan worden dat zij de taal van het land machtig is 

en er aangenomen kan worden dat, aangezien gans haar familie van daar afkomstig is, er aldaar wel 

degelijk nog een netwerk is waarop zij kan bogen. Verzoekende partij kan ook de vaardigheden die zij in 

België geleerd heeft aanwenden om zich op de Congolese arbeidsmarkt te begeven en zo voor zichzelf 

in haar levensonderhoud te voorzien. De Raad oordeelt dat, niettegenstaande mogelijke 

aanpassingsmoeilijkheden, verzoekende partij een leeftijd heeft bereikt waarvan mag aangenomen 

worden dat zij op eigen benen kan staan, desnoods initieel geholpen door familie of kennissen in het 

herkomstland, en een eigen leven kan uitbouwen in het herkomstland (cfr. EHRM, Ndidi v. UK, 14 

september 2017). Verzoekende partij toont met haar betoog niet aan dat de belangenafweging die de 

verwerende partij heeft doorgevoerd in casu kennelijk onredelijk is.  

 

2.15. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, in al zijn onderdelen ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf juni tweeduizend twintig door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


