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 nr. 238 024 van 7 juli 2020 

in de zaak X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. ORAIBI 

Mechelsesteenweg 271 / 8.1 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Noord-Macedonische nationaliteit te zijn, op 

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

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 5 februari 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 7 mei 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 juni 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. ORAIBI, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER & T. BRICOUT verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker werd op 25 mei 2010 toegelaten tot voorlopig verblijf op grond van artikel 12bis, §1, 

derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied (hierna: de 

vreemdelingenwet). Op 10 mei 2011 verkreeg hij het verblijf van onbeperkte duur.  

 

1.2. Na verschillende strafrechtelijke veroordelingen wordt op 14 oktober 2019 verzoeker in kennis 

gesteld van het feit dat wordt overwogen het recht op verblijf te beëindigen en wordt hem de 

mogelijkheid geboden om relevante elementen voor de beoordeling over te maken. 
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1.3. Op 5 februari 2020 neemt de verwerende partij de beslissing tot beëindiging van het verblijf met 

bevel om het grondgebied te verlaten en inreisverbod.  

 

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

  

“(…) 

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

VERLATEN EN INREISVERBOD 

Mijnheer 

[…] 

 

Krachtens artikel 21, 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 

krachtens artikel 7, eerste lid, 3°, 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, 3°, wordt u geen termijn voor vrijwillig vertrek toegestaan, om volgende 

reden:  

 

U werd op 25.01.1995 in Antwerpen geboren. Uw ouders (B. A., geboren op 14.07.1969 te Skopje, van 

Noord-Macedonische nationaliteit en K. D., geboren op 04.06.1973 te Skopje, van Noord-Macedonische 

nationaliteit) hadden op dat moment een hangende asielprocedure in België. Deze asielprocedure werd 

door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna CGVS) afgesloten 

met het advies: "ongunstig met betrekking tot het verblijf (op 13.10.1993 voor uw vader en op 

17.06.1996 voor uw moeder). De exacte datum waarop uw ouders België verlaten hebben, is niet 

gekend.  

 

Op 25.09.1999 kwam u met uw ouders terug naar België.  

 

Zij dienden op 01.10.1999 hun tweede asielaanvraag in. Op 10.01.2000 werd door de Dienst 

Vreemdelingenzaken een beslissing tot "Weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten” (bijlage 26bis) genomen. Tegen deze beslissing dienden uw ouders op 13.01.2000 een beroep 

in bij het CGVS. Het CGVS nam op 28.04.2000 een “Bevestigende beslissing van weigering van verblijf.  

 

Op 04.09.2000 dienden zij een derde asielaanvraag in. Op 19.10.2000 werd een beslissing tot “Niet in 

overweging name van de asielaanvraag” ( bijlage 13quater) genomen, deze beslissing werd hen per 

post betekend.  

 

Op 25.05.2010 werd u naar aanleiding van uw aanvraag tot regularisatie van het verblijf in toepassing 

van artikel 12bis §1, 3, ingediend op 11.05.2010, gemachtigd tot voorlopig verblijf.  

 

Op 10.05.2011 werd u naar aanleiding van uw regularisatieaanvraag ingediend op 03.11.2009 en in 

toepassing van artikel 9.3 en artikel 13 gemachtigd tot een verblijf van onbeperkte duur.  

 

Op 20.05.2010 werd u door de Jeugdrechtbank van Antwerpen ten gevolge van diefstal voor één jaar 

onder toezicht gesteld van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand. Dit feit pleegde u op 

12.11.2009.  

 

Op 05.05.2011 werd u door de Jeugdrechtbank van Antwerpen verder toevertrouwd aan de voorziening 

“Den Overstap" en werd gezegd dat u na beëindiging van de begeleiding door "Den Overstap” onder 

toezicht gesteld zou worden van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand van Antwerpen tot 

05.05.2012 behoudens eerdere intrekking of wijziging van de maatregel daar u zich schuldig maakte 

aan diefstal (feit gepleegd op 29.06.2008).  

 

Op 04.07.2011 trad u, op 16-jarige leeftijd, in het huwelijk met K.S. (geboren op 01.03.1993) te Skopje, 

Noord- Macedonië.  

 

Op 18.04.2012 werd u door de Jeugdrechtbank van Antwerpen verder toevertrouwd aan GBJ De 

Kempen, afdeling De Hutten gedurende 6 maanden, behoudens eerdere intrekking of wijziging van de 

maatregel en werd u onder toezicht gesteld van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand van 
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Antwerpen tot 25.01.2013 daar u zich schuldig had gemaakt aan diefstal door middel van geweld of 

bedreiging, door twee of meer personen, bij nacht, gebruik gemaakt hebbende van een gestolen 

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

vergemakkelijken of de vlucht te verzekeren (feit gepleegd op 07.12.2010) en aan diefstal door middel 

van geweld of bedreiging, door twee of meer personen, bij nacht (feit gepleegd op 02.10.2010). Op 

27.04.2012 stelde u hoger beroep in tegen dit vonnis.  

 

Op 31.05.2012 bevestigde het Hof van Beroep te Antwerpen het vonnis van 18.04.2012.  

 

Op 09.06.2012 ontvluchtte u GBJ De Kempen, afdeling De Hutten na een dagbezoek in het milieu van 

uw ouders.  

 

Op 03.10.2012 werd u bij verstek door de Jeugdrechtbank van Antwerpen verder toevertrouwd aan GBJ 

De Kempen, afdeling De Hutten tot 25.01.2013 en werd u onder toezicht gesteld van de sociale dienst 

voor gerechtelijke jeugdbijstand van Antwerpen tot 25.01.2013, behoudens eerdere intrekking of 

wijziging van de maatregel daar u zich schuldig had gemaakt aan diefstal door middel van geweld of 

bedreiging, door twee of meer personen, gebruik gemaakt hebbende van een gestolen voertuig of enig 

ander al of niet met een motor aangedreven gestolen tuig om de diefstal te vergemakkelijken of de 

vlucht te verzekeren (feit gepleegd op 29.02.2012) en aan verdovende middelen in bezit gehad, 

verkocht ofte koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te hebben, namelijk cannabis (feit gepleegd op 

11.02.2012).  

 

Op 15.06.2013 werd u aangehouden en op 16.06.2013 werd u onder aanhoudingsmandaat opgesloten 

in de gevangenis van Antwerpen omwille van diefstal met geweld of bedreiging, door twee of meer 

personen met gebruik of vertoon van wapens met gebruik van een gestolen voertuig om de diefstal of 

de vlucht te verzekeren.  

 

Op 20.01.2014 werd u door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 40 maanden daar u zich schuldig gemaakt had aan diefstal door middel 

van geweld of bedreiging door twee of meer personen, gebruikmakend van een vluchtvoertuig, wapens 

of op wapens gelijkende voorwerpen gebruikt of getoond zijnde of hebbende doen geloven dat u 

gewapend was; aan diefstal door middel van geweld of bedreiging, bij nacht door twee of meer 

personen, wapens of op wapens gelijkende voorwerpen gebruikt of getoond zijnde of hebbende doen 

geloven dat u gewapend was, gebruikmakend van een vluchtvoertuig; aan diefstal door middel van 

braak , inklimming of valse sleutels; aan heling (2x) en aan poging tot diefstal door middel van braak 

inklimming of valse sleutels (2x). Deze feiten pleegde u tussen 03.05.2013 en 08.05.2013.  

 

Op 26.01.2015 werd u voorwaardelijk vrijgesteld uit de gevangenis van Hoogstraten.  

 

Op 11.10.2015 werd u aangehouden en op 12.10.2015 werd u onder aanhoudingsmandaat opgesloten 

in de gevangenis van Antwerpen omwille van mensenhandel, uitbuiting van andermans prostitutie en 

deelname bendevorming.  

 

Op 06.11.2015 werd door de Strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen uw voorwaardelijke 

invrijheidstelling (d.d.26.01.2015) herroepen omdat u de reclasseringsvoorwaarden niet naleefde.  

 

Op 26.10.2016 werd u door het Hof van Beroep van Antwerpen veroordeeld tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 4 jaar in staat van wettelijke herhaling en verklaarde u ontzet uit de rechten 

voorzien in artikel 31 eerste lid van het Strafwetboek voor een periode van 5 jaar conform artikel 

433novies van het Strafwetboek daar u zich schuldig gemaakt had aan mensenhandel, zijnde de 

werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, het nemen of de 

overdracht van de controle over haar met als doel de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van 

seksuele uitbuiting van deze persoon, waarbij haar toestemming met de voorgenomen of daadwerkelijke 

uitbuiting van geen belang was, met de omstandigheid dat het misdrijf werd gepleegd ten opzichte van 

een minderjarige, met de omstandigheid dat het misdrijf werd gepleegd door misbruik te maken van de 

kwetsbare toestand waarin een persoon verkeerde ten gevolge van zijn onwettige of precaire 

administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel 

een lichamelijke of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite 

geen ander echte en aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken, met de omstandigheid dat 

het misdrijf werd gepleegd door direct of indirect gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld 
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bedreigingen of enige vorm van dwang. Deze feiten pleegde u tussen 01.04.2015 en 01.06.2015, 

meermaals op niet nader bepaalde data.  

 

Op 15.06.2017 onttrok u zich aan uw gevangenisstraf door weg te lopen uit de gevangenis van 

Hoogstraten. Meer dan een half jaar later, op 19.01.2018, werd u opnieuw opgesloten in de gevangenis 

van Antwerpen.  

 

U startte reeds op jonge leeftijd met het plegen van ‘als misdrijf omschreven feiten’ (mof) en de 

Jeugdrechtbank diende meermaals in te grijpen. Er werden u tal van kansen geboden u te herpakken 

vanuit het thuismilieu met ondersteunende en alternatieve voorwaarden en begeleidingen. Tevens 

werden verscheidene plaatsingen in de gemeenschapsinstellingen gerealiseerd. De maatregelen 

opgelegd door de Jeugdrechtbank hadden tot doel om ervoor te zorgen dat u in de toekomst op het 

rechte pad zou blijven en dat u tot het besef zou komen dat uw crimineel gedrag onaanvaardbaar was. 

De opgelegde maatregelen van jeugdbescherming hebben niet het beoogde effect verwezenlijkt. U 

herviel telkens weer in uw gekende gedragspatroon. Het is duidelijk dat u de geboden kansen van de 

Jeugdrechtbank niet gegrepen heeft.  

 

In het vonnis van 18.04.2012 oordeelde de Jeugdrechter dat: “[...] de gewetensontwikkeling en het 

normenkader van minderjarige (u) ernstige gebreken vertoont en dat enkel een langdurig traject hoop 

biedt voor duurzame verbetering. [...] De rechtbank kan het risico niet nemen dat er opnieuw slachtoffers 

vallen en meent dat een langdurige behandeling zich opdringt “. 

 

Als minderjarige pleegde u reeds meerdere diefstallen waarbij soms ook geweld gebruikt werd. Op 

meerderjarige leeftijd ging u gewoon door met het plegen van strafbare feiten.  

 

De veroordeling d.d. 20.01.2014 tot een gevangenisstraf van 40 maanden wegens verschillende 

diefstallen al dan niet met verzwarende omstandigheden heeft blijkbaar ook geen indruk op u gemaakt. 

Uit het vonnis blijkt: "De bewezen verklaarde feiten zijn zeer ernstig.  

 

Aan beklaagden [waaronder u] dient het signaal te worden gegeven dat de door hen gepleegde feiten, 

die onder meer getuigen van een gebrek aan respect voor het eigendomsrecht en de fysieke en 

psychische integriteit van anderen en substantieel bijdragen tot het onveiligheidsgevoel in onze 

samenleving, geenszins getolereerd kunnen worden. Anderzijds kan rekening gehouden worden met de 

jonge leeftijd van eerste en tweede beklaagde op het ovenblik der feiten.” Alles gebeurde in functie van 

het pure geldgewin en de snelle persoonlijke verrijking, wat uw opportunistische en egoïstische 

ingesteldheid aantoont.  

 

Op 26.01.2015 kende de strafuitvoeringsrechtbank (hierna SU RB) van Antwerpen u een 

voorwaardelijke invrijheidsstelling toe. Hoewel de proeftijd redelijk verliep tot 27.04.2015, hetzij 91 

dagen, zag de SURB zich genoodzaakt de voorwaardelijke invrijheidstelling op 06.11.2015 te herroepen 

omdat u alweer de opgelegde voorwaarden van uw reclasseringsplan niet respecteerde. U was afwezig 

tijdens het huisbezoek van 22.05.2015. Nadien was u onbereikbaar voor de justitie assistent en u was 

maanden spoorloos. De VDAB opleiding en de begeleiding bij U-Turn werden stopgezet omdat u 

veelvuldig afwezig was en ook uw ouders hebben aangegeven dat u dikwijls nachten wegbleef, verbaal 

agressief was, enzovoorts. U heeft duidelijk lak aan het nakomen van gemaakte afspraken waarmee u 

aantoont dat u niet de bedoeling heeft om u te heroriënteren naar een regelmatig bestaan. Alweer greep 

u een u aangeboden kans om u te herpakken niet aan.  

Zo heeft u, uitgerekend tijdens uw voorwaardelijke invrijheidsstelling, nieuwe zwaarwichtige feiten 

gepleegd. U dwong een minderjarige meisjes om zich te prostitueren. Op 12.10.2015 werd u 

aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van exploitatie van de prostitutie van twee 

minderjarige meisjes.  

 

Uit het vonnis van 21.03.2016 blijkt dat u een kwetsbare minderjarig meisje seksueel uitbuitte. U 

schuwde hierbij geen geweld. U plaatste advertenties op sekssites van het internet met foto's van uw 

slachtoffers. Uw slachtoffer verklaarde dat zij zich onder druk van uw agressief gedrag diende te 

prostitueren op hotel of bij u thuis. Naast het slachtoffer dat tegen u getuigde op de zitting werden 

eveneens andere 'vriendinnetjes' waar u een relatie mee zou gehad hebben verhoord. Allen beweerden 

zich te prostitueren toen ze een relatie met u hadden. Uw bijnaam in het milieu was “S. L.” en u stond 

bekend als agressief, u sloeg wanneer u uw goesting niet kreeg. Tijdens het verhoor van 12.010.2015 

verklaarde u aan de verbalisanten dat wanneer u vrijkomt, u ‘de bitch zal weten te vinden’ en dat ze 

"gaat afzien’’ doelend op het slachtoffer die belastende verklaringen tegen u had afgelegd. Het Hof van 
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Beroep concludeert in haar arrest dat u controle over deze ontvluchte minderjarige uitoefende tijdens 

haar prostitutieactiviteiten, deze activiteiten uitbuitte en misbruik maakte van de verliefdheid van het 

slachtoffer. Eveneens blijkt : “Het feit dat het slachtoffer mogelijks vrijwillig had aangeboden om voor 

hem [u] te werken uit ‘verliefdheid' doet geen afbreuk aan het feit dat hij [u] haar vervolgens dwong om 

prostitutieactiviteiten uit te oefenen voor hem[u] . Het staat gelet op het voormelde vast dat beklaagde 

[u] zeer agressief kan zijn en dat hijzelf en zijn familie het slachtoffer enorm onder druk zetten om haar 

verklaringen in te trekken sedert de hechtenis van beklaagde [u]”  

 

Volgens dit arrest zou uw familie, sinds uw hechtenis, eveneens het slachtoffer onder druk hebben 

gezet om haar verklaringen in te trekken. Zo werd onder dwang een videoboodschap opgenomen 

waarin het meisje verklaarde alles verzonnen te hebben. Deze videoboodschap werd echter niet 

vertoond op de zitting net omwille van de omstandigheden waarin dit filmpje werd opgenomen en gelet 

op de dreiging uitgaande van u en uw familie.  

 

Het is duidelijk dat u een tienerpooier was. U handelde samen met andere tienerpooiers zodat meisjes 

onderling ‘doorgegeven' werden. Uit de verklaringen van verschillende minderjarige meisjes blijkt dat zij 

door uw toedoen in een afschuwelijke wereld van prostitutie, drugs en geweldplegingen verzeild zijn 

geraakt. Deze meisjes ontvluchtten de instelling en werden misleid door hun zogenaamde 'vriendjes'. Er 

werd schaamteloos misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin de slachtoffers zich bevonden. 

Zij waren jong, goedgelovig en wanhopig en werden verliefd op jongens die hen uitbuitten.  

 

De door het gepleegde feiten getuigen van een extreem vervaagd normbesef waarbij de drang naar snel 

geldgewin primeert op het respect voor de psychische en fysieke integriteit van de jonge slachtoffers. U 

stond niet stil bij de verwoestende impact op hun verdere ontwikkeling en hun latere leven en de 

gezondheidsrisico’s die zij liepen. Bovendien had u reeds een gevuld strafregister waaruit kan afgeleid 

worden dat u geen lessen trekt uit vroegere veroordelingen.  

 

Uit het “Vonnis tot toekenning van een bijzondere maatregel” uitgesproken door de SURB op 

06.12.2019 blijkt: “Ook uw detentie verloopt niet zonder slag of stoot. In 2017 ontsnapte u uit de 

gevangenis en u bleef 218 dagen voortvluchtig. U werd terug opgesloten op 19 januari 2018 en raakte in 

oktober 2018 nog betrokken bij een poging tot gijzeling van een penitentiair beambte. Nu maakt de PSD 

en ook de gevangenisdirectie melding van een positieve evolutie in uw gedrag. U probeert discussies 

met penitentiair personeel te mijden en doet inspanningen om regelmatig te werken in de gevangenis. 

Het is belangrijk om deze positieve evolutie verder te zetten. [...] U vindt alleen begeleiding voor uw 

financiële situatie nodig maar de rechtbank ziet ook nog andere werkpunten en vindt minstens een 

begeleiding bij een CAW of gelijkaardige instelling nodig om u te begeleiden in uw eerste stappen naar 

een maatregel met meer vrijheid. In de uitzonderlijke omstandigheid dat u zich persoonlijk moet 

aanmelden bij de VDAB en bij instellingen in het Antwerpse die u op psychosociaal vlak zouden kunnen 

begeleiden kent de rechtbank u als bijzondere maatregel vijf uitgaansvergunningen toe.” Het feit dat u 

zich sinds enige tijd correct zou gedragen 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- biedt geen garantie dat u zich na een vrijstelling correct zou blijven gedragen. Ook het 

gegeven dat u inmiddels reeds enkele uitgaansvergunningen genoot die blijkbaar zonder problemen 

verlopen zijn, wil geenszins zeggen dat u geen gevaar meer zou vormen voor de openbare orde. Het is 

immers in uw eigen belang dat u zich gedraagt tijdens uw uitgangsvergunningen daar enige misstap 

aanleiding zou geven aan het niet meer verlenen van uitgaansvergunningen.  

Uitgaansvergunningen zijn normaal gezien ook aan strikte voorwaarden onderworpen waardoor het 

moeilijk is om tijdens dergelijke uitgaansvergunningen te recidiveren. U heeft in het verleden reeds 

zoveel kansen gekregen en steeds herviel u, gedreven door een makkelijk geldgewin, in het plegen van 

strafbare feiten. U beloofde al eerder zonder blikken of blozen dat u uw leven zou beteren om pas 

enkele weken later weer gewelddadige diefstallen te gaan plegen (zie vonnis d.d. 18.04.2012). En toen 

u een voorwaardelijke invrijheidstelling toegekend kreeg, pleegde u nieuwe strafbare feiten tijdens uw 

proefperiode. Slechts gedurende 91 dagen verliep uw proefperiode “redelijk”. Uit het SURB vonnis d.d. 

06.12.2019 blijkt ook al dat u vindt dat u enkel begeleiding nodig heeft bij uw financiële situatie, u lijkt 

dus nog steeds niet te beseffen dat er meerdere werkpunten zijn.  

 

U schijnt ook niet te begrijpen dat uw gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is. U lijkt niet geneigd om 

u te conformeren aan de maatschappelijke norm dat u zich aan de wet moet houden. In het verleden 

heeft u zich meermaals onttrokken aan de opgelegde maatregelen hetgeen uw onbetrouwbaar karakter 

aantoont. U heeft het nagelaten om uw leven een nieuwe wending te geven.  
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De kans op recidive kan zeker niet uitgesloten worden.  

 

Het gedrag dat u reeds meerdere jaren vertoont, getuigt van een verontrustend gebrek aan normbesef, 

een gewelddadige en gewetenloze ingesteldheid. U heeft niet het minste respect voor de eigendom van 

anderen noch voor hun fysieke en psychische integriteit. De gepleegde feiten zijn bijzondere 

zwaarwichtig en gericht op snelle persoonlijke verrijking, wat uw opportunistische en egoïstische 

ingesteldheid aantoont. Daarbij komt nog dat u het gebruik van geweld of bedreigingen niet schuwt om 

uw doel te bereiken. De maatschappij dient beschermd te worden tegen mensen zoals u. Bovendien 

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

niet geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving.  

 

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

voor de samenleving en dat er ernstige redenen van openbare orde zijn die een beëindiging van uw 

verblijf in België rechtvaardigen en zelfs vereisen.  

 

Op 04.10.2019 werd u op de hoogte gesteld van het feit dat overwogen werd om uw recht op verblijf te 

beëindigen en werd u, overeenkomstig artikel 62 van de vreemdelingenwet, de mogelijkheid geboden 

om binnen een termijn van 15 dagen relevante elementen aan te voeren die het nemen van een 

beslissing zouden kunnen verhinderen of beïnvloeden. In de vragenlijst ingevuld op 12.03.2019, 

verklaarde u dat uw taal Macedonisch is; dat u Nederlands en Engels kan lezen en/of schrijven; dat u 

sinds 1995 in België bent; dat u een Noord-Macedonisch paspoort bezit; dat u voor u in de gevangenis 

belandde woonachtig was bij uw ouders in de (…); dat uw ouders, uw broer, uw zussen en uw zoon in 

België wonen; dat u in België een minderjarige kind heeft die bij uw ouders woont; dat u niet gehuwd 

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

familie meer heeft in het land van herkomst of in een ander land dan België; dat uw beide grootouders 

reeds overleden zijn; dat u geen minderjarige kinderen heeft in het land van herkomst of in een ander 

land dan België; dat u scholing gehad heeft in België; dat u niet gewerkt heeft in België; dat u niet 

gewerkt heeft in een ander land dan België; dat u nooit opgesloten of veroordeeld werd in een ander 

land dan België; dat u niet naar Noord- Macedonië kan terugkeren omdat u daar geen familie heeft en 

geen huis waar u kan verblijven, u heeft helemaal niets daar. Volgende documenten werden 

toegevoegd aan de vragenlijst : Een 'Attest van verworven competenties" als keukenmedewerker (dd 

30.06.2011) van het deeltijds beroeps secundair onderwijs, een "Bewijs van inschrijving“ (dd 

11.10.2012) in het centrum deeltijds onderwijs voor de periode 01.09.2012 tot 11.10.2012, een “Attest 

van schoolbezoek” (dd10.10.2019) van de onderwijsinstelling Werkend Leren Antwerpen Zuid richting 

Horeca, een vragenlijst van de Spectrumschool, Campus Deurne ingevuld door uw vader, een "Attest 

van verworven bekwaamheden" (dd30.06.2011) voor het schooljaar 2010-2011 niet ondertekend door 

centrumverantwoordelijke, een "Oriënteringsattest C” (dd 30.06.2010) van de eerste graad van het 

secundair onderwijs (hout en metaal) van het schooljaar 2009-2010, een “Attest behaalde competenties 

voortraject ’swift’ voor het schooljaar 2010-2011, een "Getuigschrift basisonderwijs(eerste leerjaar B)” 

(dd 30.06.2009), een "Oriënteringsattest A" (dd 30.06.2009) van de eerste graad van het secundair 

onderwijs van het schooljaar 2010-2011, een "Attest van regelmatige lesbijwoning’’ (dd 30.06.2010) 

studierichting hout en metaal voor het schooljaar 2009-2010, een "Attest van schoolbezoek” (dd 

8.10.2000) van de gemeentelijke kleuterschool van 02.12.1999 tot 02.09.2001, een "Attest van 

schoolbezoek” (dd 8.10.2001) van de gemeentelijke kleuterschool van 03.09.2001 tot 30.06.2002, een 

“Pleegzorgattest” (dd 31.08.2016) voor pleegkind B. A. (uw zoon), een document van kleuterschool De 

Kompas (dd 08.10.2019) van uw zoon, een document van “Jongerenwelzijn” ivm hulpverlening voor uw 

zoon, een "Attest van schoolbezoek" (dd 08.10.2019) van de stedelijke basisschool Omnimundo te 

Antwerpen voor de schooljaren van 2002 tot 2008, een “Uittreksel uit het bevolkings-en 

veemdelingenregister met gezinssamenstelling" (dd 09.10.2019) van de stad Antwerpen, een afschrift 

van uw geboorteacte van de burgerlijke stand te Antwerpen, een afschrift van uw registratie in het 

vreemdelingenregister. De vragenlijst hoorrecht werd later nog aangevuld en op 19.11.2019 aan onze 

dienst overgemaakt, U verklaarde dat u geen ziekte heeft die u belemmert te reizen of naar uw 

herkomstland terug te keren; dat u sinds kort een relatie (5/6 maanden) heeft met M.B.; dat uw ouders 

pleegouders zijn van uw zoon A. omdat u door uw detentie niet voor hem kan zorgen en dat u hem 

tweemaal in de week ziet; dat de moeder van uw zoon hem in de steek heeft gelaten; dat u in de 

periode 2015 een beroepsopleiding metselen van de VDAB heeft gestart; dat u nu in de gevangenis 

werkt bij Regie; dat u meer dan zes jaar niet meer naar Noord-Macedonië bent geweest, dat u er niets 

of niemand kent, dat gans uw familie hier woont, dat u hier geboren bent en al heel uw leven hier 

verblijft; info vraag 12 m.b.t. scholing; dat uw gezins- en privéleven hier in België is, dat uw zoon 

Belgische verblijfsrechten heeft en dat u het contact met hem nooit wil verliezen. U voegde eveneens 

nog een kopie van de IK kaarten van uw familieleden en een diploma Basisveiligheid VCA.  
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In het kader van een beslissing tot beëindiging van het verblijf genomen in toepassing van artikel 21 van 

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

de verwijdering van vreemdelingen, moet er rekening gehouden worden met de 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, met de duur van uw verblijf in het Rijk, 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.  

 

Het wordt niet betwist dat u zich kan beroepen op een gezinsleven in de zin van het artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM).  

 

Voor uw detentie woonde u officieel op hetzelfde adres als uw ouders (B. A., geboren op 14.07.1969 te 

Skopje van Noord-Macedonische nationaliteit, F+ kaart geldig tot 12.12.2020 en K.D., geboren op 

04.06.1973 te Skopje van Noord-Macedonische nationaliteit, F kaart geldig tot 14.07.2020 en uw zus 

(B.S., geboren op 18.01.1996 te Skopje, van Noord-Macedonische nationaliteit), uw broer (B.A., 

geboren op 24.11.2000 te Antwerpen, van Noord-Macedonische nationaliteit), uw halfzus (M.A., 

geboren op 12.02.2007 te Antwerpen, Belgische nationaliteit) en uw zoon (B.A., geboren op 19.03.2012 

te Antwerpen, van Noord-Macedonische nationaliteit, identiteitsbewijs kind geldig tot 18.09.2020). U 

ontvangt in de gevangenis bezoek van deze familieleden.  

 

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 zussen en broer.  

 

Het feit dat u over een vaste verblijfplaats beschikt bij uw ouders, broer en zussen volstaat niet om een 

bijzondere afhankelijkheidsband van uw familie aan te tonen die verder reikt dan de gewone affectieve 

banden. Het gegeven dat 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. 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). Er is niet gebleken dat u niet zelfstandig 

zou kunnen functioneren. Uw leeftijd, met name 25 jaar oud, laat immers in beginsel toe te 

veronderstellen dat u in staat moet 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. Uw ouders, broer en zussen kunnen België vrijelijk in- 

en uitreizen en kunnen dan ook contact met u onderhouden middels (korte) bezoeken aan u in 

Macedonië dan wel een ander land alsook middels de moderne communicatiemiddelen.  

 

Op 04.07.2011 trad u, op 16 jarige leeftijd, tijdens een zomervakantie in Macedonië in het huwelijk met 

K.S. (verdere gegevens onbekend). Uw huwelijk met K.S. werd in het rijksregister overgeschreven. U 

bent tot op heden nog steeds officieel getrouwd met mevrouw K. Mevrouw kan op die naam niet 

teruggevonden worden in de registers, ook op de namen B., B. of B. S. werd zij niet geregistreerd. 

Hieruit kan afgeleid worden dat zij (onder die namen) nooit recht op verblijf gehad heeft in België. Zij 

was snel in verwachting en op 19.03.2012 werd jullie zoon B.A. geboren te Antwerpen. Uit het vonnis 

d.d. 18.04.2018 blijkt echter dat u al kort na uw huwelijk een relatie aanging met een ander meisje dat 

net zoals u onder toezicht stond van de jeugdrechtbank. In het door u ingevulde formulier hoorrecht 

verklaarde u dat de moeder van uw zoon deze laatste in de steek gelaten heeft en dat u daarom voor 

hem instaat. Uw zoon komt, begeleid door een volwassene van uw familie, regelmatig bij u op bezoek in 

de gevangenis.  

 

Uw zoon verblijft, gezien uw detentie en de afwezigheid van zijn moeder, bij uw ouders. U legde een 

“Pleegzorgattest - netwerkpleegzorg” d.d. 31.08.2016 voor waaruit blijkt dat uw moeder erkend 

pleegzorger is voor uw zoon. Het gaat om een vrijwillige plaatsing, wat betekent dat u als ouder de 

plaatsing in principe op ieder moment kan beëindigen. Het feit dat uw ouders als pleegouders optreden, 

is, zoals u terecht vernoemt in de vragenlijst, het gevolg van uw langdurige afwezigheid als vader. Door 

uw gevangenschap bent u afwezig als opvoeder en is uw zoon genoodzaakt om u te bezoeken in het 

penitentiair milieu. Er liggen geen stukken voor waaruit blijkt dat u na uw vrijstelling, indien u dat wenst, 
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uw zoon niet mee zou kunnen nemen wanneer u België verlaat. Of eventueel zouden uw ouders, nadat 

u elders uw leven weer opgepikt heeft, hem naar u toe kunnen brengen. Kinderen volgen het 

verblijfsstatuut van hun ouders, aangezien de moeder van uw kind geen verblijfsstatuut heeft in België 

en uw verblijfsrecht door onderhavige beslissing beëindigd wordt, verliest ook uw zoon zijn verblijfsrecht. 

Het gegeven dat uw zoon in België geboren is, is op zich geen reden om aan te nemen dat hij zich niet 

zou kunnen aanpassen in het land van herkomst van één van zijn ouders dan wel in een derde land. Uw 

zoon is nog jong zodat redelijkerwijze verondersteld kan worden dat hij zich makkelijk aan nieuwe 

omstandigheden zal kunnen aanpassen. Bovendien blijkt uit niks dat de scholing van uw zoon een 

gespecialiseerd onderwijs vereist, noch een gespecialiseerde infrastructuur die enkel in België 

beschikbaar zou zijn.  

 

Het is niet onredelijk aan te nemen dat uw zoon, naast het Nederlands, ook de Macedonische taal 

beheerst. U legt immers een weliswaar ongedateerd document voor waaruit blijkt dat in uw thuismilieu 

meestal een ander taal dan Nederlands gesproken werd, er ligt geen stuk voor waaruit afgeleid kan 

worden dat dat niet langer zo is. Hoe dan ook, zelfs indien uw zoon de taal niet zou beheersen, kan 

gesteld worden dat jonge kinderen over het algemeen snel nieuwe talen oppikken.  

 

U zou er ook voor kunnen kiezen om uw zoon tot zijn meerderjarigheid verder toe te vertrouwen aan zijn 

pleegzorger, zijnde uw moeder, waarna uw zoon een verblijfsprocedure in België zou kunnen opstarten. 

U zat in detentie van 16.06.2013 tot 26.01.2015 en van 12.10.2015 tot op heden (met uitzondering van 

uw ontvluchting van 15.06.2017 tot 19.01.2018). Het feit dat u vader bent heeft u er niet van 

weerhouden om strafbare feiten te plegen en meerdere veroordelingen op te lopen. Dit getuigt allerminst 

van verantwoordelijkheid tegenover uw kind, zoals van het ouderlijk gezag zou mogen verwacht worden. 

Uw verschillende veroordelingen en in het bijzonder de laatste veroordeling is van die aard dat u uw 

vaderrol een beschamende invulling heeft gegeven. U heeft jonge meisjes in de prostitutie gedwongen 

en op deze wijze getoond dat u geen enkel respect heeft voor de integriteit van vrouwen. Er kunnen dan 

ook vragen gesteld worden bij uw voorbeeldfunctie als vader. Het is niet onredelijk aan te nemen dat uw 

aandeel in de opvoeding van uw zoon niet heel groot is aangezien u het grootste deel van zijn jonge 

leven in detentie zat.  

 

Overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM heeft de uitwijzing van een ouder die niet samenwoont 

met zijn minderjarig kind niet dezelfde ontwrichtende impact op het leven van deze kinderen als de 

uitwijzing van de ouder die wel als een gezin samenwoont met zijn minderjarige kinderen, zeker indien 

contact via telefoon en internet mogelijk blijft en er voor de kinderen geen beletsel bestaat om deze 

ouder te gaan opzoeken in diens land van herkomst. (EHRM 18oktober 2006, Uner/Nederland; EHRM 8 

januari 2009, Grant / het Verenigd koninkrijk; EHRM 17 februari 2009, Onur/het Verenigd Koninkrijk). 

Uw moeder kan België vrijelijk in en uitreizen en met uw zoon op bezoek komen daar waar u zal 

verblijven. Uit niks blijkt dat u geen contact met A. zou kunnen hebben wanneer u het land wordt 

uitgewezen. De moderne communicatietechnieken laten eveneens toe om via internet en/of telefoon 

vanuit het buitenland contact te onderhouden. Nu uw zoon gewend is aan uw afwezigheid, blijkt niet dat 

zulks een ingrijpende wijziging in het leven van uw zoon tot gevolg zou hebben.  

 

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

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

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

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

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

antecedenten kunnen opwegen tegen andere criteria waarmee rekening moet worden gehouden 

(EHRM 11 december 2016, nr. 77036/11, Salem/Denemarken, § 76; EHRM 16 mei 2017, nr. 25748/15, 

Hamesevic/Denemarken, § 40 (nietontvankelijkheidsbeslissing)). Uit hetgeen supra besproken werd, 

blijkt dat er ernstige redenen van openbare orde zijn die de beëindiging van uw verblijf noodzakelijk 

maken.  

 

Het wordt niet betwist dat onderhavige beslissing een inmenging vormt in uw gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De bescherming van de openbare 

veiligheid en het voorkomen van strafbare feiten, rechtvaardigen de inmenging in het uitoefenen van het 

recht op de eerbiediging van het gezinsleven. Door uw persoonlijk gedrag zijn er ernstige redenen van 

openbare orde die het beëindigen van uw verblijf rechtvaardigen, de samenleving heeft het recht om 

zich te beschermen tegen individuen die haar regels met de voeten treedt.  
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In de vragenlijst vernoemt u het bestaan van een relatie die u sinds 5 à 6 maanden heeft met B.M. 

(Belgische nationaliteit). Zij verbleef tot 29.12.2019 eveneens in de gevangenis van Antwerpen en jullie 

hadden toestemming om elkaar intern te bezoeken. Uit de bezoekerslijst van de gevangenis blijkt dat u 

voor het eerst intern bezoek van haar ontving op 18.10.2019, het laatste intern bezoek dateert van 

27.12.2019. U verschaft verder geen enkel detail met betrekking tot deze relatie. U blijft in gebreke om 

met voldoende concrete elementen aannemelijk te maken dat deze relatie als gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM is te beschouwen. Het duurzame karakter van deze relatie staat onvoldoende 

vast opdat deze onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM valt. Bovendien wist u al bij haar 

eerste bezoek aan u dat overwogen werd uw recht op verblijf te beëindigen zodat ervan uitgegaan mag 

worden dat u haar dat eerlijk vertelde. Mevrouw B. was alleszins op de hoogte van uw criminele 

verleden, gezien zij u in de gevangenis bezocht.  

 

Dat de uitoefening van uw familieleven die verblijfsrecht hebben in België, moeilijker zal verlopen, is het 

loutere gevolg van uw volgehouden crimineel gedrag.  

 

U verklaarde in het formulier hoorrecht dat u sinds 1995 in België verblijft. Uit het administratief dossier 

van uw ouders blijkt echter dat zij nadat u in België geboren werd nog teruggekeerd zijn naar hun 

herkomstland en dat zij in september 1999 opnieuw naar België zouden gekomen zijn. Het is pas vele 

jaren later dat u een verblijfsrecht in België verworven heeft. Hoe dan ook, u verblijft sinds zeer jonge 

leeftijd in België.  

 

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. Uit niks blijkt dat de banden die u met België heeft 

van een dergelijk uitzonderlijke aard zouden zijn dat deze opwegen tegen het ernstig en actueel gevaar 

dat u door uw persoonlijk gedrag kan worden geacht te vormen voor de openbare orde. Vóór de leeftijd 

van 18 jaar kwam u reeds in contact met de jeugdrechter. De jeugdbeschermingsmaatregelen die 

genomen werden teneinde u normbesef bij te brengen en uw gedrag te verbeteren hebben u niet op het 

rechte pad kunnen brengen. Inmiddels bent u 25 jaar oud en werd u nog tweemaal veroordeeld, telkens 

voor ernstige feiten. U lijkt zich met de jaren in de criminaliteit genesteld te hebben.    

 

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.  

 

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

leven zich hier afspeelt. Dit betekent echter niet dat er niet van u gevergd kan worden dat u, nadat uw 

recht op verblijf beëindigd is, terugkeert naar uw land van herkomst of een ander land. De contacten met 

uw vrienden in België kunnen ook op andere manieren worden onderhouden, bijvoorbeeld door middel 

van korte bezoeken of door moderne communicatiemiddelen.  

 

Bovendien kan er niet zonder meer aangenomen worden dat u geen andere band dan uw nationaliteit 

zou hebben met Noord- Macedonië. Er kan in alle redelijkheid worden verondersteld dat u nog sociale, 

culturele en familiale banden met dit land heeft. U spreekt de taal en in de zomer 2012 bent u 

teruggekeerd naar uw moederland om er vakantie te vieren en te huwen met een Macedonisch meisje, 

tevens de moeder van uw zoon.  

 

U verklaarde meer dan 6 jaar niet meer in Noord-Macedonië geweest te zijn. Dat is niet echt opmerkelijk 

aangezien u van 16.06.2013 tot 26.01.2015 en van 12.10.2015 tot op heden (met uitzondering van uw 

ontvluchting van 15.06.2017 tot 19.01.2018) in de gevangenis zat. U stelde dat u er geen familie meer 

heeft, dat uw beide grootouders reeds overleden zijn en dat u er geen woonst heeft. 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 Noord-Macedonië waarop een beroep zou kunnen gedaan worden om u op weg te helpen en 

eventueel tijdelijk op te vangen. Hoe dan ook wordt u op 25- jarige leeftijd verondersteld in staat te zijn 

om uw leven zelfstandig terug op te kunnen bouwen, al dan niet met de steun van uw familie hier in 

België. Desgewenst kunnen zij, of één van hen, u tijdelijk vergezellen naar het herkomstland totdat u uw 

leven weer op de rails heeft. Financiële ondersteuning kan door de familie gegeven worden, ook als u in 
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het buitenland verblijft, bijvoorbeeld door middel van stortingen. De opleidingen die u in België 

doorlopen heeft, kunnen u van dienst zijn om er een job te vinden. Er liggen geen stukken voor waaruit 

blijkt dat dit onmogelijk zou zijn. U kan bij terugkeer naar Noord-Macedonië nieuwe contacten 

aanknopen hetgeen uw integratie in de Noord- Macedonische samenleving zal vergemakkelijken. Er zijn 

geen redenen gevonden waaruit zou blijken dat dit niet mogelijk is.  

 

Al van jongs af verblijft u in België en bijgevolg heeft u hier school gelopen en een opleiding genoten. 

Getuige hiervan zijn de voorgelegde attesten van schoolbezoek en attesten van verworven 

competenties.  

 

Niettegenstaande uw opleiding heeft u, volgens het administratief dossier, nooit deelgenomen aan de 

reguliere arbeidsmarkt. In plaats van werk te zoeken heeft u gekozen om in de marginaliteit te leven en 

u te verrijken op andermans kap door meisjes seksueel uit te buiten of door gewelddadige 

vermogensdelicten te plegen. U kan niet buigen op een werkverleden. Uw economische binding met 

België is dan ook onbestaande . De vaardigheden die u tijdens uw opleiding in België hebt opgepikt, 

zullen u wellicht ook elders van pas kunnen komen. Niettegenstaande uw detentie niet zonder slag of 

stoot verloopt (zie hierboven) ziet de PSD en de gevangenisdirecteur een positieve evolutie in uw 

gedrag. Daarom worden u in het “Vonnis tot toekenning van een bijzondere maatregel” uitgesproken 

door de SURB op 06.12.2019 als bijzondere maatregel 5 uitgaansvergunningen toegekend. Er wordt 

van u verwacht dat u deelneemt aan een infosessie en een screening van de VDAB om vervolgens een 

opleiding als onderhoudsmecanicien te volgen en dat u op zoek gaat naar een psychosociale instelling 

die u kan begeleiden. Dit gegeven is echter niet van die aard om overwogen maatregel te milderen. U 

heeft in het verleden immers reeds bewezen dat u gemaakte afspraken slechts tijdelijk nakomt om 

vervolgens weer te vervallen in onbetrouwbaar gedrag. Zo zag de SURB zich genoodzaakt de 

voorwaardelijke invrijheidstelling die u op 26.01.2015 toegekend werd te herroepen. De VDAB opleiding 

die u toen geacht werd te volgen, werd immers stopgezet omdat u veelvuldig afwezig was en ook de 

afspraken met uw justitie assistent werden niet nagekomen. Niets garandeert dat u deze keer de 

opleiding wel tot een goed einde zou brengen. Uw gegeven woord bleek meermaals te berusten op loze 

beloften. U heeft verschillende keren aangetoond dat u gemakkelijk zwicht voor het snelle geldgewin in 

plaats van een opleiding met toekomstperspectieven op een vaste job en een geregeld inkomen vol te 

houden.  

 

U heeft geen elementen aangebracht met betrekking tot uw gezondheidstoestand of die van één van uw 

familieleden die een verwijdering onmogelijk zouden maken.  

 

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. Uw crimineel parcours 

is volkomen verwerpelijk. U bent er niet in geslaagd om u te integreren en de geldende waarden en 

normen en rechtsregels van het gastland te respecteren. Veroordelingen, detentie en begeleiding 

hebben geen gedragsverandering teweeggebracht. Uw crimineel gedrag is een ernstige aanslag op de 

openbare orde en draagt bij aan het gevoel van onveiligheid bij de burgers. De samenleving heeft het 

recht zich te beschermen tegen iemand die haar regels met voeten treedt en die zonder scrupules enkel 

uit is op makkelijk winstbejag ten koste van andermans integriteit en eigendomsrecht.  

 

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 voldoende 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 de 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 bezoekt.  
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U startte reeds op jonge leeftijd met het plegen van ‘als misdrijf omschreven feiten’ (mof) en de 

Jeugdrechtbank diende meermaals in te grijpen. Er werden u tal van kansen geboden u te herpakken 

vanuit het thuismilieu met ondersteunende en alternatieve voorwaarden en begeleidingen. Tevens 

werden verscheidene plaatsingen in de gemeenschapsinstellingen gerealiseerd. De maatregelen 

opgelegd door de Jeugdrechtbank hadden tot doel om ervoor te zorgen dat u in de toekomst op het 

rechte pad zou blijven en dat u tot het besef zou komen dat uw crimineel gedrag onaanvaardbaar was. 

De opgelegde maatregelen van jeugdbescherming hebben niet het beoogde effect verwezenlijkt. U 

herviel telkens weer in uw gekende gedragspatroon. Het is duidelijk dat u de geboden kansen van de 

Jeugdrechtbank niet gegrepen heeft.  

 

Als minderjarige pleegde u reeds meerdere diefstallen waarbij soms ook geweld gebruikt werd. Op 

meerderjarige leeftijd ging u gewoon door met het plegen van strafbare feiten.  

 

Op 20.01.2014 werd u door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 40 maanden daar u zich schuldig gemaakt had aan diefstal door middel 

van geweld of bedreiging door twee of meer personen, gebruikmakend van een vluchtvoertuig, wapens 

of op wapens gelijkende voorwerpen gebruikt of getoond zijnde of hebbende doen geloven dat u 

gewapend was; aan diefstal door middel van geweld of bedreiging, bij nacht door twee of meer 

personen, wapens of op wapens gelijkende voorwerpen gebruikt of getoond zijnde of hebbende doen 

geloven dat u gewapend was, gebruikmakend van een vluchtvoertuig; aan diefstal door middel van 

braak , inklimming of valse sleutels; aan heling (2x) en aan poging tot diefstal door middel van braak 

inklimming of valse sleutels (2x). Deze feiten pleegde u tussen 03.05.2013 en 08.05.2013. Op 

26.10.2016 werd u door het Hof van Beroep van Antwerpen veroordeeld tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 4 jaar in staat van wettelijke herhaling en verklaarde u ontzet uit de rechten 

voorzien in artikel 31 eerste lid van het Strafwetboek voor een periode van 5 jaar conform artikel 

433novies van het Strafwetboek daar u zich schuldig gemaakt had aan mensenhandel, zijnde de 

werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, het nemen of de 

overdracht van de controle over haar met als doel de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van 

seksuele uitbuiting van deze persoon, waarbij haar toestemming met de voorgenomen of daadwerkelijke 

uitbuiting van geen belang was, met de omstandigheid dat het misdrijf werd gepleegd ten opzichte van 

een minderjarige, met de omstandigheid dat het misdrijf werd gepleegd door misbruik te maken van de 

kwetsbare toestand waarin een persoon verkeerde ten gevolge van zijn onwettige of precaire 

administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel 

een lichamelijke of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite 

geen ander echte en aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken, met de omstandigheid dat 

het misdrijf werd gepleegd door direct of indirect gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld 

bedreigingen of enige vorm van dwang. Deze feiten pleegde u tussen 01.04.2015 en 01.06.2015, 

meermaals op niet nader bepaalde data.  

 

De veroordeling d.d. 20.01.2014 tot een gevangenisstraf van 40 maanden wegens verschillende 

diefstallen al dan niet met verzwarende omstandigheden heeft blijkbaar ook geen indruk op u gemaakt. 

Uit het vonnis blijkt: "De bewezen verklaarde feiten zijn zeer ernstig. Aan beklaagden [waaronder u] 

dient het signaal te worden gegeven dat de door hen gepleegde feiten, die onder meer getuigen van 

een gebrek aan respect voor het eigendomsrecht en de fysieke en psychische integriteit van anderen en 

substantieel bijdragen tot het onveiligheidsgevoel in onze samenleving, geenszins getolereerd kunnen 

worden. Anderzijds kan rekening gehouden worden met de jonge leeftijd van eerste en tweede 

beklaagde op het ovenblik der feiten." Alles gebeurde in functie van het pure geldgewin en de snelle 

persoonlijke verrijking, wat uw opportunistische en egoïstische ingesteldheid aantoont. Op 26.01.2015 

kende de strafuitvoeringsrechtbank (hierna SURB) van Antwerpen u een voorwaardelijke 

invrijheidsstelling toe. Hoewel de proeftijd redelijk verliep tot 27.04.2015, hetzij 91 dagen, zag de SURB 

zich genoodzaakt de voorwaardelijke invrijheidstelling op 06.11.2015 te herroepen omdat u alweer de 

opgelegde voorwaarden van uw reclasseringsplan niet respecteerde. U was afwezig tijdens het 

huisbezoek van 22.05.2015. Nadien was u onbereikbaar voorde justitie assistent en u was maanden 

spoorloos. De VDAB opleiding en de begeleiding bij U-Turn werden stopgezet omdat u veelvuldig 

afwezig was en ook uw ouders hebben aangegeven dat u dikwijls nachten wegbleef, verbaal agressief 

was, enzovoorts. U heeft duidelijk lak aan het nakomen van gemaakte afspraken waarmee u aantoont 

dat u niet de bedoeling heeft om u te heroriënteren naar een regelmatig bestaan. Alweer greep u een u 

aangeboden kans om u te herpakken niet aan. 8 7 515 102 Zo heeft u, uitgerekend tijdens uw 

voorwaardelijke invrijheidsstelling, nieuwe zwaarwichtige feiten gepleegd. U dwong een minderjarige 

meisjes om zich te prostitueren. Op 12.10.2015 werd u aangehouden door de onderzoeksrechter op 

verdenking van exploitatie van de prostitutie van twee minderjarige meisjes. Uit het vonnis van 
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21.03.2016 blijkt dat u een kwetsbare minderjarig meisje seksueel uitbuitte. U schuwde hierbij geen 

geweld. U plaatste advertenties op sekssites van het internet met foto's van uw slachtoffers. Uw 

slachtoffer verklaarde dat zij zich onder druk van uw agressief gedrag diende te prostitueren op hotel of 

bij u thuis. Naast het slachtoffer dat tegen u getuigde op de zitting werden eveneens andere 

‘vriendinnetjes’ waar u een relatie mee zou gehad hebben verhoord. Allen beweerden zich te 

prostitueren toen ze een relatie met u hadden. Uw bijnaam in het milieu was "S. L.” en u stond bekend 

als agressief, u sloeg wanneer u uw goesting niet kreeg. Tijdens het verhoor van 12.010.2015 

verklaarde u aan de verbalisanten dat wanneer u vrijkomt, u ‘de bitch zal weten te vinden' en dat ze 

“gaat afzien” doelend op het slachtoffer die belastende verklaringen tegen u had afgelegd. Het Hof van 

Beroep concludeert in haar arrest dat u controle over deze ontvluchte minderjarige uitoefende tijdens 

haar prostitutieactiviteiten, deze activiteiten uitbuitte en misbruik maakte van de verliefdheid van het 

slachtoffer. Eveneens blijkt : “Het feit dat het slachtoffer mogelijks vrijwillig had aangeboden om voor 

hem [u] te werken uit ‘verliefdheid' doet geen afbreuk aan het feit dat hij [u] haar vervolgens dwong om 

prostitutieactiviteiten uit te oefenen voor hemju] . Het staat gelet op het voormelde vast dat beklaagde 

[u] zeer agressief kan zijn en dat hijzelf en zijn familie het slachtoffer enorm onder druk zetten om haar 

verklaringen in te trekken sedert de hechtenis van beklaagde [u]. " Volgens dit arrest zou uw familie, 

sinds uw hechtenis, eveneens het slachtoffer onder druk hebben gezet om haar verklaringen in te 

trekken. Zo werd onder dwang een videoboodschap opgenomen waarin het meisje verklaarde alles 

verzonnen te hebben. Deze videoboodschap werd echter niet vertoond op de zitting net omwille van de 

omstandigheden waarin dit filmpje werd opgenomen en gelet op de dreiging uitgaande van u en uw 

familie. Het is duidelijk dat u een tienerpooier was. U handelde samen met andere tienerpooiers zodat 

meisjes onderling 'doorgegeven’ werden. Uit de verklaringen van verschillende minderjarige meisjes 

blijkt dat zij door uw toedoen in een afschuwelijke wereld van prostitutie, drugs en geweldplegingen 

verzeild zijn geraakt. Deze meisjes ontvluchtten de instelling en werden misleid door hun zogenaamde 

'vriendjes'. Er werd schaamteloos misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin de slachtoffers 

zich bevonden. Zij waren jong, goedgelovig en wanhopig en werden verliefd op jongens die hen 

uitbuitten. De door het gepleegde feiten getuigen van een extreem vervaagd normbesef waarbij de 

drang naar snel geldgewin primeert op het respect voor de psychische en fysieke integriteit van de 

jonge slachtoffers. U stond niet stil bij de verwoestende impact op hun verdere ontwikkeling en hun 

latere leven en de gezondheidsrisico's die zij liepen. Bovendien had u reeds een gevuld strafregister 

waaruit kan afgeleid worden dat u geen lessen trekt uit vroegere veroordelingen. Uit het "Vonnis tot 

toekenning van een bijzondere maatregel” uitgesproken door de SURB op 06.12.2019 blijkt: “Ook uw 

detentie verloopt niet zonder slag of stoot. In 2017 ontsnapte u uit de gevangenis en u bleef 218 dagen 

voortvluchtig. U werd terug opgesloten op 19 januari 2018 en raakte in oktober 2018 nog betrokken bij 

een poging tot gijzeling van een penitentiair beambte. Nu maakt de PSD en ook de gevangenisdirectie 

melding van een positieve evolutie in uw gedrag. U probeert discussies met penitentiair personeel te 

mijden en doet inspanningen om regelmatig te werken in de gevangenis. Het is belangrijk om deze 

positieve evolutie verder te zetten. [...] U vindt alleen begeleiding voor uw financiële situatie nodig maar 

de rechtbank ziet ook nog andere werkpunten en vindt minstens een begeleiding bij een CAW of 

gelijkaardige instelling nodig om u te begeleiden in uw eerste stappen naar een maatregel met meer 

vrijheid. In de uitzonderlijke omstandigheid dat u zich persoonlijk moet aanmelden bij de VDAB en bij 

instellingen in het Antwerpse die u op psychosociaal vlak zouden kunnen begeleiden kent de rechtbank 

u als bijzondere maatregel vijf uitgaansvergunningen toe." Het feit dat u zich sinds enige tijd correct zou 

gedragen 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- biedt geen garantie 

dat u zich na een vrijstelling correct zou blijven gedragen. Ook het gegeven dat u inmiddels reeds 

enkele uitgaansvergunningen genoot die blijkbaar zonder problemen verlopen zijn, wil geenszins 

zeggen dat u geen gevaar meer zou vormen voor de openbare orde. Het is immers in uw eigen belang 

dat u zich gedraagt tijdens uw uitgangsvergunningen daar enige misstap aanleiding zou geven aan het 

niet meer verlenen van uitgaansvergunningen. Uitgaansvergunningen zijn normaal gezien ook aan 

strikte voorwaarden onderworpen waardoor het moeilijk is om tijdens dergelijke uitgaansvergunningen te 

recidiveren. U heeft in het verleden reeds zoveel kansen gekregen en steeds herviel u, gedreven door 

een makkelijk geldgewin, in het plegen van strafbare feiten. U beloofde al eerder zonder blikken of 

blozen dat u uw leven zou beteren om pas enkele weken later weer gewelddadige diefstallen te gaan 

plegen (zie vonnis d.d. 18.04.2012). En toen u een voorwaardelijke invrijheidstelling toegekend kreeg, 

pleegde u nieuwe strafbare feiten tijdens uw proefperiode. Slechts gedurende 91 dagen verliep uw 

proefperiode “redelijk'. Uit het SURB vonnis d.d. 06.12.2019 blijkt ook al dat u vindt dat u enkel 

begeleiding nodig heeft bij uw financiële situatie, u lijkt dus nog steeds niet te beseffen dat er meerdere 

werkpunten zijn. U schijnt ook niet te begrijpen dat uw gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is. U 

lijkt niet geneigd om u te conformeren aan de maatschappelijke norm dat u zich aan de wet moet 

houden. In het verleden heeft u zich meermaals onttrokken aan de opgelegde maatregelen hetgeen uw 
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onbetrouwbaar karakter aantoont. U heeft het nagelaten om uw leven een nieuwe wending te geven. De 

kans op recidive kan zeker niet uitgesloten worden. Het gedrag dat u reeds meerdere jaren vertoont, 

getuigt van een verontrustend gebrek aan normbesef, een gewelddadige en gewetenloze ingesteldheid. 

U heeft niet het minste respect voor de eigendom van anderen noch voor hun fysieke en psychische 

integriteit. 9 7 515 102 De gepleegde feiten zijn bijzondere zwaarwichtig en gericht op snelle 

persoonlijke verrijking, wat uw opportunistische en egoïstische ingesteldheid aantoont. Daarbij komt nog 

dat u het gebruik van geweld of bedreigingen niet schuwt om uw doel te bereiken. De maatschappij 

dient beschermd te worden tegen mensen zoals u. Bovendien getuigt het herhaaldelijk niet respecteren 

van de strafrechtelijke bepalingen in België expliciet van het niet geïntegreerd zijn in de Belgische 

samenleving. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat u een ernstig, reëel en actueel 

gevaar vormt voor de samenleving. Voor uw detentie woonde u officieel op hetzelfde adres als uw 

ouders (B.A., geboren op 14.07.1969 te Skopje van Noord-Macedonische nationaliteit, F+ kaart geldig 

tot 12.12.2020 en K.D., geboren op 04.06.1973 te Skopje van Noord-Macedonische nationaliteit, F kaart 

geldig tot 14.07.2020 en uw zus (B.S., geboren op 18.01.1996 te Skopje, van Noord-Macedonische 

nationaliteit), uw broer (B.A., geboren op 24.11.2000 te Antwerpen, van Noord-Macedonische 

nationaliteit), uw halfzus (M.A., geboren op 12.02.2007 te Antwerpen, Belgische nationaliteit) en uw 

zoon (B.A., geboren op 19.03.2012 te Antwerpen, van Noord-Macedonische nationaliteit, 

identiteitsbewijs kind geldig tot 18.09.2020). U ontvangt in de gevangenis bezoek van deze familieleden. 

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 zussen en broer. Het feit dat u over een vaste 

verblijfplaats beschikt bij uw ouders, broer en zussen volstaat niet om een bijzondere 

afhankelijkheidsband van uw familie aan te tonen die verder reikt dan de gewone affectieve banden. Het 

gegeven dat 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. 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). Er is niet gebleken dat u niet zelfstandig 

zou kunnen functioneren. Uw leeftijd, met name 25 jaar oud, laat immers in beginsel toe te 

veronderstellen dat u in staat moet 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. Uw ouders, broer en zussen kunnen België vrijelijk in- 

en uitreizen en kunnen dan ook contact met u onderhouden middels (korte) bezoeken aan u in 

Macedonië dan wel een ander land alsook middels de moderne communicatiemiddelen. Op 04.07.2011 

trad u, op 16 jarige leeftijd, tijdens een zomervakantie in Noord-Macedonië in het huwelijk met K.S.  

(verdere gegevens onbekend). Uw huwelijk met K.S. werd in het rijksregister overgeschreven. U bent tot 

op heden nog steeds officieel getrouwd met mevrouw K. Mevrouw kan op die naam niet teruggevonden 

worden in de registers, ook op de namen B., B. of B. S. werd zij niet geregistreerd. Hieruit kan afgeleid 

worden dat zij (onder die namen) nooit recht op verblijf gehad heeft in België. Zij was snel in 

verwachting en op 19.03.2012 werd jullie zoon B. A. geboren te Antwerpen. Uit het vonnis d.d. 

18.04.2018 blijkt echter dat u al kort na uw huwelijk een relatie aanging met een ander meisje dat net 

zoals u onder toezicht stond van de jeugdrechtbank. In het door u ingevulde formulier hoorrecht 

verklaarde u dat de moeder van uw zoon deze laatste in de steek gelaten heeft en dat u daarom voor 

hem instaat. Uw zoon komt, begeleid door een volwassene van uw familie, regelmatig bij u op bezoek in 

de gevangenis. Uw zoon verblijft, gezien uw detentie en de afwezigheid van zijn moeder, bij uw ouders. 

U legde een “Pleegzorgattest - netwerkpleegzorg" d.d. 31.08.2016 voor waaruit blijkt dat uw moeder 

erkend pleegzorger is voor uw zoon. Het gaat om een vrijwillige plaatsing, wat betekent dat u als ouder 

de plaatsing in principe op ieder moment kan beëindigen. Het feit dat uw ouders als pleegouders 

optreden, is, zoals u terecht vernoemt in de vragenlijst, het gevolg van uw langdurige afwezigheid als 

vader. Door uw gevangenschap bent u afwezig als opvoeder en is uw zoon genoodzaakt om u te 

bezoeken in het penitentiair milieu. Er liggen geen stukken voor waaruit blijkt dat u na uw vrijstelling, 

indien u dat wenst, uw zoon niet mee zou kunnen nemen wanneer u België verlaat. Of eventueel 

zouden uw ouders, nadat u elders uw leven weer opgepikt heeft, hem naar u toe kunnen brengen. 

Kinderen volgen het verblijfsstatuut van hun ouders, aangezien de moeder van uw kind geen 

verblijfsstatuut heeft in België en uw verblijfsrecht door onderhavige beslissing beëindigd wordt, verliest 

ook uw zoon zijn verblijfsrecht. Het gegeven dat uw zoon in België geboren is, is op zich geen reden om 

aan te nemen dat hij zich niet zou kunnen aanpassen in het land van herkomst van één van zijn ouders 
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dan wel in een derde land. Uw zoon is nog jong zodat redelijkerwijze verondersteld kan worden dat hij 

zich makkelijk aan nieuwe omstandigheden zal kunnen aanpassen. Bovendien blijkt uit niks dat de 

scholing van uw zoon een gespecialiseerd onderwijs vereist, noch een gespecialiseerde infrastructuur 

die enkel in België beschikbaar zou zijn. Het is niet onredelijk aan te nemen dat uw zoon, naast het 

Nederlands, ook de Macedonische taal beheerst. U legt immers een weliswaar ongedateerd document 

voor waaruit blijkt dat in uw thuismilieu meestal een ander taal dan Nederlands gesproken werd, er ligt 

geen stuk voor waaruit afgeleid kan worden dat dat niet langer zo is. Hoe dan ook, zelfs indien uw zoon 

de taal niet zou beheersen, kan gesteld worden dat jonge kinderen over het algemeen snel nieuwe talen 

oppikken. 10 7 515 102 U zou er ook voor kunnen kiezen om uw zoon tot zijn meerderjarigheid verder 

toe te vertrouwen aan zijn pleegzorger, zijnde uw moeder, waarna uw zoon een verblijfsprocedure in 

België zou kunnen opstarten. U zat in detentie van 16.06.2013 tot 26.01.2015 en van 12.10.2015 tot op 

heden (met uitzondering van uw ontvluchting van 15.06.2017 tot 19.01.2018). Het feit dat u vader bent 

heeft u er niet van weerhouden om strafbare feiten te plegen en meerdere veroordelingen op te lopen. 

Dit getuigt allerminst van verantwoordelijkheid tegenover uw kind, zoals van het ouderlijk gezag zou 

mogen verwacht worden. Uw verschillende veroordelingen en in het bijzonder de laatste veroordeling is 

van die aard dat u uw vaderrol een beschamende invulling heeft gegeven. U heeft jonge meisjes in de 

prostitutie gedwongen en op deze wijze getoond dat u geen enkel respect heeft voor de integriteit van 

vrouwen. Er kunnen dan ook vragen gesteld worden bij uw voorbeeldfunctie als vader. Het is niet 

onredelijk aan te nemen dat uw aandeel in de opvoeding van uw zoon niet heel groot is aangezien u het 

grootste deel van zijn jonge leven in detentie zat. Overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM heeft 

de uitwijzing van een ouder die niet samenwoont met zijn minderjarig kind niet dezelfde ontwrichtende 

impact op het leven van deze kinderen als de uitwijzing van de ouder die wel als een gezin samenwoont 

met zijn minderjarige kinderen, zeker indien contact via telefoon en internet mogelijk blijft en er voor de 

kinderen geen beletsel bestaat om deze ouder te gaan opzoeken in diens land van herkomst. (EHRM 

18oktober 2006, Uner/Nederland; EHRM 8 januari 2009, Grant / het Verenigd koninkrijk; EHRM 17 

februari 2009, Onur/het Verenigd Koninkrijk). Uw moeder kan België vrijelijk in en uitreizen en met uw 

zoon op bezoek komen daar waar u zal verblijven. Uit niks blijkt dat u geen contact met A. zou kunnen 

hebben wanneer u het land wordt uitgewezen. De moderne communicatietechnieken laten eveneens 

toe om via internet en/of telefoon vanuit het buitenland contact te onderhouden. Nu uw zoon gewend is 

aan uw afwezigheid, blijkt niet dat zulks een ingrijpende wijziging in het leven van uw zoon tot gevolg 

zou hebben. Hoewel het beginsel van het belang van het kind in principe geldt in alle beslissingen die 

kinderen raken, heeft het EHRM ook verduidelijkt dat wanneer een verblijfs- en of 

verwijderingsmaatregel wordt getroffen ten aanzien van een ouder met vreemde nationaliteit wegens 

strafrechtelijke veroordelingen, de beslissing in de eerste plaats de dader van de strafbare feiten betreft. 

Bovendien blijkt uit de rechtspraak van het EHRM dat in zulke zaken de aard en ernst van het misdrijf of 

de strafrechtelijke antecedenten kunnen opwegen tegen andere criteria waarmee rekening moet worden 

gehouden (EHRM 11 december 2016, nr. 77036/11, Salem/Denemarken, § 76; EHRM 16 mei 2017, nr. 

25748/15, Hamesevic/Denemarken, § 40 (nietontvankelijkheidsbeslissing)). Het wordt niet betwist dat 

onderhavige beslissing een inmenging vormt in uw gezinsleven in de zin van artikel 8 van het Europees 

Verdrag van de Rechten van de Mens. De bescherming van de openbare veiligheid en het voorkomen 

van strafbare feiten, rechtvaardigen de inmenging in het uitoefenen van het recht op de eerbiediging van 

het gezinsleven. Door uw persoonlijk gedrag zijn er ernstige redenen van openbare orde die het 

beëindigen van uw verblijf rechtvaardigen, de samenleving heeft het recht om zich te beschermen tegen 

individuen die haar regels met de voeten treedt. In de vragenlijst vernoemt u het bestaan van een relatie 

die u sinds 5 à 6 maanden heeft met B. M. (Belgische nationaliteit). Zij verbleef tot 29.12.2019 eveneens 

in de gevangenis van Antwerpen en jullie hadden toestemming om elkaar intern te bezoeken. Uit de 

bezoekerslijst van de gevangenis blijkt dat u voor het eerst intern bezoek van haar ontving op 

18.10.2019, het laatste intern bezoek dateert van 27.12.2019. U verschaft verder geen enkel detail met 

betrekking tot deze relatie. U blijft in gebreke om met voldoende concrete elementen aannemelijk te 

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

duurzame karakter van deze relatie staat onvoldoende vast opdat deze onder de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM valt. Bovendien wist u al bij haar eerste bezoek aan u dat overwogen werd uw 

recht op verblijf te beëindigen zodat ervan uitgegaan mag worden dat u haar dat eerlijk vertelde. 

Mevrouw B. was alleszins op de hoogte van uw criminele verleden, gezien zij u in de gevangenis 

bezocht.  

 

Dat de uitoefening van uw familieleven die verblijfsrecht hebben in België, moeilijker zal verlopen, is het 

loutere gevolg van uw volgehouden crimineel gedrag.  

 

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

familiebanden, ook sociale en culturele banden zijn. Uit niks blijkt dat de banden die u met België heeft 

van een dergelijk uitzonderlijke aard zouden zijn dat deze opwegen tegen het ernstig en actueel gevaar 

dat u door uw persoonlijk gedrag kan worden geacht te vormen voor de openbare orde.  

 

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

leven zich hier afspeelt. Dit betekent echter niet dat er niet van u gevergd kan worden dat u, nadat uw 

recht op verblijf beëindigd is, terugkeert naar uw land van herkomst of een ander land. De contacten met 

uw vrienden in België kunnen ook op andere manieren worden onderhouden, bijvoorbeeld door middel 

van korte bezoeken of door moderne communicatiemiddelen.  

 

Bovendien kan er niet zonder meer aangenomen worden dat u geen andere band dan uw nationaliteit 

zou hebben met Noord- Macedonië. Er kan in alle redelijkheid worden verondersteld dat u nog sociale, 

culturele en familiale banden met dit land heeft. U spreekt de taal en in de zomer 2012 bent u 

teruggekeerd naar uw moederland om er vakantie te vieren en te huwen met een Noord-Macedonisch 

meisje, tevens de moeder van uw zoon.  

 

U verklaarde meer dan 6 jaar niet meer in Noord-Macedonië geweest te zijn. Dat is niet echt opmerkelijk 

aangezien u van 16.06.2013 tot 26.01.2015 en van 12.10.2015 tot op heden (met uitzondering van uw 

ontvluchting van 15.06.2017 tot 19.01.2018) in de gevangenis zat.  

 

U stelde dat u er geen familie meer heeft, dat uw beide grootouders reeds overleden zijn en dat u er 

geen woonst heeft. 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 Noord-Macedonië waarop een beroep zou kunnen gedaan 

worden om u op weg te helpen en eventueel tijdelijk op te vangen. Hoe dan ook wordt u op 25- jarige 

leeftijd verondersteld in staat te zijn om uw leven zelfstandig terug op te kunnen bouwen, al dan niet met 

de steun van uw familie hier in België. Desgewenst kunnen zij, of één van hen, u tijdelijk vergezellen 

naar het herkomstland totdat u uw leven weer op de rails heeft. Financiële ondersteuning kan door de 

familie gegeven worden, ook als u in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld door middel van stortingen. De 

opleidingen die u in België doorlopen heeft, kunnen u van dienst zijn om er een job te vinden. Er liggen 

geen stukken voor waaruit blijkt dat dit onmogelijk zou zijn. U kan bij terugkeer naar Noord- Macedonië 

nieuwe contacten aanknopen hetgeen uw integratie in de Noord-Macedonische samenleving zal 

vergemakkelijken. Er zijn geen redenen gevonden waaruit zou blijken dat dit niet mogelijk is.  

 

Al van jongs af verblijft u in België en bijgevolg heeft u hier school gelopen en een opleiding genoten. 

Getuige hiervan zijn de voorgelegde attesten van schoolbezoek en attesten van verworven 

competenties. Niettegenstaande uw opleiding heeft u, volgens het administratief dossier, nooit 

deelgenomen aan de reguliere arbeidsmarkt. In plaats van werk te zoeken heeft u gekozen om in de 

marginaliteit te leven en u te verrijken op andermans kap door meisjes seksueel uit te buiten of door 

gewelddadige vermogensdelicten te plegen. U kan niet buigen op een werkverleden. Uw economische 

binding met België is dan ook onbestaande . De vaardigheden die u tijdens uw opleiding in België hebt 

opgepikt, zullen u wellicht ook elders van pas kunnen komen.  

 

Niettegenstaande uw detentie niet zonder slag of stoot verloopt (zie hierboven) ziet de PSD en de 

gevangenisdirecteur een positieve evolutie in uw gedrag. Daarom worden u in het “Vonnis tot 

toekenning van een bijzondere maatregel" uitgesproken door de SURB op 06.12.2019 als bijzondere 

maatregel 5 uitgaansvergunningen toegekend. Er wordt van u verwacht dat u deelneemt aan een 

infosessie en een screening van de VDAB om vervolgens een opleiding als onderhoudsmecanicien te 

volgen en dat u op zoek gaat naar een psychosociale instelling die u kan begeleiden. Dit gegeven is 

echter niet van die aard om overwogen maatregel te milderen.  

 

U heeft in het verleden immers reeds bewezen dat u gemaakte afspraken slechts tijdelijk nakomt om 

vervolgens weer te vervallen in onbetrouwbaar gedrag. Zo zag de SURB zich genoodzaakt de 

voorwaardelijke invrijheidstelling die u op 26.01.2015 toegekend werd te herroepen. De VDAB opleiding 

die u toen geacht werd te volgen, werd immers stopgezet omdat u veelvuldig afwezig was en ook de 

afspraken met uw justitie assistent werden niet nagekomen. Niets garandeert dat u deze keer de 

opleiding wel tot een goed einde zou brengen. Uw gegeven woord bleek meermaals te berusten op loze 

beloften. U heeft verschillende keren aangetoond dat u gemakkelijk zwicht voor het snelle geldgewin in 

plaats van een opleiding met toekomstperspectieven op een vaste job en een geregeld inkomen vol te 

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

die u kan doen gelden.  

 

U heeft geen elementen aangebracht met betrekking tot uw gezondheidstoestand of die van één van uw 

familieleden die een verwijdering onmogelijk zouden maken. Nergens uit uw administratief dossier blijkt 

dat een terugkeer naar Noord-Macedonië een risico op schending van het artikel 3 van het EVRM zou 

inhouden. 

(…)”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat hij uiteenzet 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, G. V., Adviseur van 05.02.2020, waarbij werd besloten tot 

beëindiging van het verblijf krachtens artikel 21 vreemdelingenwet. 

 

Dat 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 zijn land van 

herkomst. 

 

a. Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur 

 

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

en het GEHEEL van elementen in dit dossier. 

 

Reeds jaren geleden kwam verzoeker als minderjarige naar België samen met zijn ouders en heeft hij 

hier zijn kinder - en jeugdtijd doorgebracht. Verzoeker werd zelfs geboren op Belgisch grondgebied. 

Zoals verwerende partij goed weet, zijn alle belangen van verzoeker in België gecentraliseerd. 

Verzoeker heeft zijn land van herkomst nooit gekend en heeft er geen familie meer. De banden met zijn 

land van herkomst zijn absoluut minimaal. 

  

Bovendien heeft verzoeker een uitgebreid gezinsleven hier in België hetgeen niet wordt betwist door 

verwerende partij die het volgende stelt: 

 

"Het wordt niet betwist dat u zich kan beroepen op een gezinsleven in de zin van het artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM)." 

 

Verzoeker heeft ook een minderjarige zoon in België en wenst de zorg voor zijn zoon opnieuw op zich te 

nemen van zodra hij in die mogelijkheid is. Door zijn gunstig detentieverloop komt hij weldra in 

aanmerking voor een strafuitvoering onder de modaliteit van het elektronisch toezicht waardoor hij de 

zorg voor zijn zoon opnieuw op zich kan nemen. 

 

Verwerende partij heeft hiermede geen rekening gehouden. Bovendien dient het ook te worden 

opgemerkt dat de belangen van het kind hiermede ernstig in het gedrang komen. Immers werd het kind 

reeds van bij de geboorte in de steek gelaten door de biologische moeder en heeft het kind recht om te 

worden opgevoed door de vader conform de bepalingen van het kinderrechtenverdrag! 

 

Ook hiermede werd integraal geen enkele rekening gehouden. 

 

Het kind heeft een zeer goede en nauwe band met zijn vader. Hij komt zeer regelmatig samen met zijn 

grootouders op bezoek bij verzoeker in de gevangenis. Intussen verloopt de detentie van verzoeker 

gunstig waardoor het hem ook toegelaten is om enkele uitgaansverloven te hebben. 
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Hierdoor onderhoudt hij tevens contact met zijn zoon. Hij wil deze band met zijn zoon nooit verliezen en 

wenst integendeel het contact met zijn zoon verder uit te breiden en de zorg en opvoeding op zich te 

nemen voor zijn zoon van zodra hij een voorwaardelijke invrijheidsstelling onder elektronisch toezicht 

verkrijgt. 

 

Deze familie leeft al jaren samen en vormt een gezin in de zin van artikel 8 EVRM.  

 

Artikel 8 van het EVRM is dan ook van toepassing. 

 

Ook verwerende partij erkent dat artikel 8 EVRM van toepassing is door het volgende te stellen: 

 

"Het wordt niet betwist dat u zich kan beroepen op een gezinsleven in de zin van het artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. " 

 

Doch meent men evenwel dat de verwijdering gerechtvaardigd wordt omwille van een gevaar voor de 

openbare orde. Men heeft bij die stelling geen rekening gehouden met de actuele situatie van 

verzoeker, noch met de actuele dreiging die hij zou vormen. 

 

Verder hield men geen rekening met het persoonlijk gedrag van verzoeker en maakt men verkeerdelijk 

geen toepassing van de Richtlijn 2004/38/EG die betrekking heeft op de 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. 

 

Hieruit blijkt de onzorgvuldigheid waarmee ze dit dossier hebben behandeld. Bovendien werd er geen 

enkel nuttig stuk gevoegd aan de beslissing waardoor het voor verzoeker bijna onmogelijk is om de 

juistheid ervan te verifiëren. 

 

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 is onredelijk van verwerende partij om verzoeker zijn verblijf te beëindigen zonder het grondig 

nagaan van de persoonlijke en familiale gevolgen die deze beslissing met zich meebrengt. In de eerste 

plaats besluit men tot het beëindigen van verzoeker zijn verblijf waarbij men geen rekening hield met zijn 

actueel persoonlijk gedrag en zijn eventuele dreiging die hij NU zou vormen voor de openbare orde. Er 

werd enkel in zeer algemene bewoordingen gesteld dat verzoeker een gevaar is voor de openbare orde, 

gelet op zijn strafrechtelijk verleden en dat er ook vermoedelijk recidivegevaar is. 

 

Verwerende partij gaat niet in op de belangen van het minderjarig kind niettegenstaande dit een 

hoofdzakelijke overweging dient te zijn in de beoordeling van een beslissing tot beëindiging van het 

verblijf. 

 

Men gaat er eenvoudigweg van uit dat het kind van verzoeker nog jong is en zijn vader mee kan volgen 

naar het land van herkomst. Doch het kind is intussen leerplichtig en heeft zijn ganse leven in België 

gewoond. Het is absoluut onredelijk om aan te nemen dat het kind zijn vader kan volgen naar het land 

van herkomst en bovendien is het voor verzoeker niet mogelijk om zijn zoon toe te vertrouwen aan zijn 

pleegzorger! Dit is een tijdelijke oplossing tot verzoeker in vrijheid gesteld wordt en de zorg voor zijn 

kind op zich kan nemen. 

 

Verzoeker dient de opvoeding van zijn kind opnieuw op zich te nemen en wil hiertoe de mogelijkheid 

krijgen. Het is onredelijk van verwerende partij om hiermede geen rekening te houden. 

 

Het is geheel disproportioneel om het belang van het kind dermate te beschamen door te stellen dat hij 

op afstand contact dient te houden met zijn vader terwijl men even eerder in de beslissing stelde dat het 

kind he verblijfsstatuut van zijn vader zal volgen en onherroepelijk zal dienen terug te keren naar 

Macedonië samen met vader. 
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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 heeft met bovenstaande elementen geen, minstens onvoldoende rekening gehouden bij het nemen 

van de beslissing. Verzoeker heeft een zoon. Zijn zoon werd hier geboren en wordt opgevoed volgens 

de Belgische normen en waarden. Het kind zijn belangen zijn allen in België gelegen. Het is onredelijk 

om verzoeker zijn verblijf te beëindigen zonder rekening te houden met het hoger belang van het kind. 

Bovendien is men ook het actueel en reëel gevaar voor de openbare orde niet nagegaan. Men houdt het 

enkel op vermoedens! 

 

De moeilijkheden die verzoeker en zijn gezin zullen ondervinden bij een terugkeer naar het land van 

herkomst zijn ernstig en hebben een rechtstreekse invloed op zijn minderjarige kind. Het is een 

onoverkomelijke hindernis om terug te keren naar het land van herkomst, niettegenstaande verwerende 

partij hier een andere mening op na houdt zonder ook maar enig gedegen onderzoek te voeren naar de 

effectieve gevolgen voor dit gezin. Bovendien is het ook geen optie dat verzoeker alleen dient terug te 

keren zonder zijn gezin. Deze maatregel is niet geschikt en niet strikt noodzakelijk om het nagestreefde 

doel te verwezenlijken. 

 

Het mag duidelijk zijn dat de beëindiging van zijn verblijf totaal onredelijk is! 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat verwerende partij erin gefaald heeft het dossier van 

verzoeker grondig te onderzoeken en rekening te houden met alle elementen. 

b. 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. 

 

Hieruit volgt dus dat deze 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. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat er geen grondig, recent en individueel onderzoek naar de situatie 

van verzoeker werd gevoerd rekening houdend met de elementen die hij in zijn recht van antwoord heeft 

geformuleerd. 
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Noch werd er een onderzoek gevoerd naar zijn actueel persoonlijk gedrag en de eventuele dreiging die 

hij thans zou vormen voor de openbare orde. De dreiging moet bestaan op het ogenblik dat de 

beslissing tot beëindiging door  

de nationale autoriteit wordt genomen. 

 

Artikel 23 Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

"§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." 

 

Men houdt bij de beslissing echter enkel rekening met de veroordelingen die verzoeker opliep. Dit is een 

inbreuk op hogervermeld artikel en brengt een schending van het motiveringsbeginsel met zich mee. 

 

Men verwijst eveneens naar de beoordeling van het verblijf in de gevangenis waarbij men terecht 

opmerkt dat alle uitgaansverloven een gunstig verloop kennen en de detentie een positieve evolutie 

kent. Niettemin menen zij toch dat hoewel de detentie van verzoeker vlekkeloos verloopt dat hij een 

gevaar KAN vormen voor de openbare orde. Dit staat haaks op elkaar! 

 

Immers zou de gevangenis en de Strafuitvoeringsrechtbank nooit UV's toestaan indien er een 

recidiverisico zou bestaan! De taak van de SURB is immers de ultieme bescherming van de 

maatschappij. De beslissing werd derhalve gebrekkig gemotiveerd en verwijst enkel naar de 

veroordelingen van verzoeker zonder een gedegen motivering omtrent de actuele persoonlijke dreiging 

die verzoeker nu zou vormen. 

 

Dat de bestreden beslissing met betrekking tot de beëindiging van het verblijf 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 haar besluit is gekomen. 

 

Zij stellen dat artikel 8 van het EVRM niet geschonden is aangezien de bescherming van de orde en het 

voorkomen van de strafbare feiten de inmenging in het uitoefenen van het recht op de eerbiediging van 

het gezins - en privéleven rechtvaardigen. Doch men dient hierbij aan te tonen dat verzoeker thans een 

prominent en actueel dreigend gevaar vormt voor de openbare orde. Dit bewijs kan niet uitsluitend 

gebaseerd zijn op de gerechtelijke antecedenten van verzoeker. Een vage mogelijkheid van recidive 

volstaat hierbij niet. 

 

Men dient het risico in te schatten dat verzoeker in de toekomst zal vormen voor de openbare orde. 

Hierbij mag men, doch niet uitsluitend, rekening houden met reeds uitgesproken veroordelingen, men 

dient echter ook rekening te houden met de reclassering van betrokkene en zijn re-integratie in de 

maatschappij. Dit is een belangrijke toetssteen om het gevaar voor de openbare orde te kunnen 

beoordelen. De beoordeling van een mogelijk recidivegevaar komt in de eerste plaats toe aan de SURB. 

Indien zij de gunst van beperkte detentie toekennen dan impliceert dit goed gedrag van de betrokkene 

en geen gevaar voor de openbare orde. 

 

Zijn gunstige detentie toont aan dat verzoeker in de toekomst geen strafbare feiten zou plegen die een 

actueel en onmiskenbaar risico vormen voor de maatschappelijke veiligheid en de openbare orde. 
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Er wordt verwezen naar de positieve adviezen van de Psychosociale dienst van de gevangenis te 

Antwerpen die u in bijlage kan terugvinden. Zijn reclassering en re-integratie in onze maatschappij kent 

een positieve evolutie. Dit werd ook opgemerkt door verwerende partij doch zij stellen dat dit geen 

garantie kan bieden dat verzoeker zich ook na zijn detentieperiode correct zou blijven gedragen. 

Hij is vastberaden om in te zetten op een positieve re-integratie in de maatschappij en dit uit zich reeds 

duidelijk in de positieve adviezen van de gevangenis te Antwerpen. Bovendien komt hij thans zelfs in 

aanmerking voor elektronisch toezicht! 

 

Er werd met deze laatste elementen geen rekening gehouden! 

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 aangehaalde elementen en dit in zijn geheel had moeten 

beoordelen. 

 

Verzoeker wenst op te merken dat de beslissing van verwerende partij getuigt van een schending van 

de beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

C. 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 ouders beschikken over Belgische verblijfsrechten en zijn halfzus is Belg. 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: 

 

"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. In casu heeft men meermaals bij de 

motivering verwezen naar de verscheidene inreisverboden die verzoeker zou hebben in het buitenland. 

Dit is echter geen overweging om haar beslissing te rechtvaardigen daar het gaat om overwegingen 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. Men weigert steevast rekening te houden met zijn huidige 
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situatie en zijn actueel gedrag. Nochtans is dit vereist bij het nemen van een beslissing tot 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 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 

Het aantal strafbare feiten 

De veroorzaakte (concrete) schade 

 

Indien er geen sprake is van een actueel gevaar mag het verblijfsrecht niet worden beëindigd. 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.” 

 

2.1.2. Het tweede middel wordt als volgt uiteengezet:  

 

“Tweede middel: Schending van artikel 8 EVRM 

 

A. Artikel 8 EVRM 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt op geen enkele wijze dat verwerende partij voldoende rekening heeft 

gehouden met het feit dat verzoeker familie heeft in België én dat zijn zoon nooit elders heeft verbleven. 

Hij werd zelfs in België geboren. 

 

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

beslissing werd genomen. 

 

Dat een eventuele terugkeer van verzoeker naar het land van herkomst wel degelijk een schending zou 

uitmaken van art 8 van het EVRM en dit wordt ook erkend door verwerende partij (supra). 

Artikel 8 EVRM luidt: 

 

Lid 1 

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

correspondentie. 

 

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'. 

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. 

 

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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Verzoeker heeft een hechte band met zijn gezin in België en heeft geen enkel opvangnetwerk in zijn 

land van herkomst. Wanneer hij zou moeten terugkeren naar het land van herkomst zal hij volledig op 

zichzelf aangewezen zijn daar hij geen familie of vrienden heeft die hem kunnen opvangen en de nodige 

steun kunnen bieden. Niemand van zijn familie verblijft in zijn land van herkomst. 

 

Alle belangen van het gezin zijn reeds ettelijke jaren in Europa en al jarenlang in België gevestigd! 

 

De familie B. vormt zonder meer een gezin zoals geviseerd door artikel 8 EVRM. Zij hebben recht op de 

eerbiediging van hun gezinsleven. Verzoeker heeft hier een kind en heeft zijn leven hier in België 

volledig opgebouwd en is duidelijk duurzaam verankerd in onze samenleving. Verzoeker kan hier in 

België bij zijn gezin terecht en heeft geen familie of vrienden die hem zouden kunnen opvangen in zijn 

land van herkomst. Elk belang van hem is gesitueerd in België en hij is al ettelijke jaren niet meer in zijn 

land van herkomst geweest. De banden met zijn land van herkomst zijn nihil en hij beschikt aldaar niet 

over een opvangnetwerk voor de nodige steun. Terugkeren naar zijn land van herkomst is enkel en 

alleen in dat opzicht absoluut niet opportuun of redelijk. 

 

Bovendien dient er ook rekening te worden gehouden met de belangen van het kind. 

 

Dat er wel degelijk sprake is van een ernstige schending van artikel 8 EVRM. 

 

B. Schending van het IVRK 

 

Art 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

"Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land" 

 

Deze bepaling is een indirecte verwijzing naar het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

De zoon van verzoeker heeft zijn vader nodig en de minderjarige kinderen dienen als essentiële 

overweging in aanmerking te worden genomen bij het nemen van een beslissing tot beëindiging van het 

verblijf van hun vader. 

 

Tevens geldt artikel 9 van het Internationale Verdrag betreffende de Rechten van het Kind: 

 

"1. De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden van zijn of haar ouders 

tegen hun wil tenzij de bevoegde autoriteiten onder voorbehoud van de mogelijkheid van rechterlijke 

toetsing, in overeenstemming met het toepasselijk recht en de toepasselijke procedures, beslissen dat 

deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind. Een dergelijke beslissing kan noodzakelijk zijn 

in een bepaald geval, zoals wanneer er sprake is van misbruik of verwaarlozing van het kind door de 

ouders, of wanneer de ouders gescheiden leven en er een beslissing moet worden genomen ten 

aanzien van de verblijfplaats van het kind. 

2. In procedures ingevolge het eerste lid van dit artikel dienen alle betrokken partijen de gelegenheid te 

krijgen aan de procedures deel te nemen en hun standpunten naar voren te brengen. 

3. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind dat van een ouder of beide ouders is 

gescheiden, op regelmatige basis persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks contact met beide ouders 

te onderhouden, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind." 

 

Hier wordt met het welzijn van het kind en zijn belangen gespeeld, in de meest negatieve zin! 

Bovendien sprak het Europees Hof zich reeds uit in een vergelijkbare zaak, nl: Case of Nunez v. 

Norway (Application no. 55597/09) - 28 June 2011 

 

In dit arrest wordt het volgende vermeld: 

 

§1. It is to be noted that from their birth in 2002 and 2003, respectively, until the City Court's judgment of 

24 May 2007 in the custody case, the children had been living permanently with the applicant, who had 

also assumed their daily care since her separation from their father in October 2005. (...) As observed by 

the Supreme Court minority, together with the father, the applicant was the most important person in the 

children's lives. 

§2. Also, an equally Important consequence of the said judgment of 24May 2007 was that the children, 

who had lived all their lives in Norway, would remain in the country in order to live with their father, a 

settled immigrant. 
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§3. Moreover, in the assessment of the Supreme Court's minority, the children had experienced stress, 

presumably due to the risk of their mother's being expelled as well as disruption in their care situation, 

first by their parents' being separated, then by being moved from their mother's home to that of their 

father. They would have difficulty in understanding the reasons were they to be separated from their 

mother. Pending her expulsion and the two-year re-entry ban she would probably not return to Norway 

and it was uncertain whether they would be able to visit her outside Norway. The Court has taken note 

that, as observed by the Supreme Court's majority, Mr O. stated that, in the event that the applicant 

were to be expelled, he would facilitate contacts between the children and her, notably during summer 

and Christmas holidays. According to the Supreme Court's majority, there was no reason to assume that 

it would not be possible to maintain contact between the children and the applicant during the expulsion 

period. Nevertheless, the Court observes that, as a result of the decisions taken in the expulsion case 

and in the custody case, the children would in all likelihood be separated from their mother practically for 

two years, a very long period for children of the ages in question. There is no guarantee that at the end 

of this period the mother would be able to return. Whether their separation would be permanent or 

temporary is in the realm of speculation. In these circumstances, it could be assumed that the children 

were vulnerable, as held by the minority of the Supreme Court. 

 

Kinderen hebben het recht door (beide) ouders opgevoed en verzorgd te worden! Iets wat verzoeker 

wenst op zich te nemen. 

 

Verwerende partij dient hier rekening mee te houden, doch faalt hierin! 

 

De belangen van het kind dienen vooropgesteld te worden in dit dossier. Het Hof van Justitie laat in het 

arrest Chavez zien dat de belangen die de lidstaat moet afwegen in het kader van het hoger belang van 

het kind, zeer concrete normen en een zeer intensieve beoordeling bevatten. Het arrest specifieert dat 

in het hogere belang van het kind alle betrokken omstandigheden in beschouwing dienen te worden 

betrokken, meer in het bijzonder de leeftijd van het kind, zijn lichamelijke en emotionele ontwikkeling, de 

mate van zijn affectieve relatie, zowel met de ouder die burger is van de Unie is, als met de ouder die 

onderdaan van een derde land is, evenals het risico dat voor het evenwicht van het kind zou ontstaan 

indien het van deze laatste ouder zou worden gescheiden.  

 

Dit is geenszins gebeurd. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt immers op geen enkele manier dat met dit alles rekening werd 

gehouden. Dit is dan ook onaanvaardbaar! 

 

Besluit : 

 

Dat gelet op het ernstig middel van verzoeker, verzoeker dan ook met aandrang vraagt huidige 

beslissing te willen vernietigen omwille van de gebrekkige motivering, onzorgvuldige behandeling en 

schending van het redelijkheidsbeginsel en de schending van artikel 8 EVRM met inbegrip van een 

schending van de belangen van de kinderen.” 

 

2.1.3. Gelet op de inhoudelijke samenhang van deze grieven worden beide middelen gezamenlijk 

behandeld.  

 

De beslissing tot beëindiging van verblijf is gesteund op artikel 21 van de vreemdelingenwet. Deze 

bepaling luidt:  

 

“De minister of zijn gemachtigde kan een einde maken aan het verblijf van een onderdaan van een 

derde land die voor een beperkte of onbeperkte duur tot verblijf is toegelaten of gemachtigd, om 

redenen van openbare orde of nationale veiligheid.” 

 

Artikel 23 van de vreemdelingenwet bepaalt verder:  

 

“§ 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. 
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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.” 

 

Doorheen zijn uiteenzetting in beide middelen voert verzoeker door elkaar in essentie twee grieven aan, 

met name (i) of verzoekers gedrag een werkelijke, actuele en voldoende bedreiging voor een 

fundamenteel belang van de samenleving vormt en (ii) of daarbij voldoende rekening werd gehouden 

met de banden in zijn land van verblijf en met het land van oorsprong, de gevolgen op het vlak van zijn 

privé- en gezinsleven, en in het bijzonder wat betreft de banden met zijn minderjarig kind.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) onderzoekt hierna achtereenvolgens beide 

grieven.  

 

(i) Met betrekking tot de werkelijke, actuele en voldoende bedreiging voor een fundamenteel belang van 

de samenleving 

 

Na te hebben vastgesteld dat verzoeker in 1995 geboren is in België, dat hij met zijn ouders, na een 

geweigerde asielaanvraag, België heeft verlaten en in september 1999 terugkwam, op 25 mei 2010 

werd gemachtigd tot voorlopig verblijf en tenslotte op 10 mei 2011 tot onbeperkt verblijf, geeft de 

bestreden beslissing een overzicht van verzoekers strafrechtelijk wedervaren:  

 

“Op 20.05.2010 werd u door de Jeugdrechtbank van Antwerpen ten gevolge van diefstal voor één jaar 

onder toezicht gesteld van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand. Dit feit pleegde u op 

12.11.2009.  

 

Op 05.05.2011 werd u door de Jeugdrechtbank van Antwerpen verder toevertrouwd aan de voorziening 

“Den Overstap" en werd gezegd dat u na beëindiging van de begeleiding door "Den Overstap” onder 

toezicht gesteld zou worden van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand van Antwerpen tot 

05.05.2012 behoudens eerdere intrekking of wijziging van de maatregel daar u zich schuldig maakte 

aan diefstal (feit gepleegd op 29.06.2008).  

 

Op 04.07.2011 trad u, op 16-jarige leeftijd, in het huwelijk met K.S. (geboren op 01.03.1993) te Skopje, 

Noord- Macedonië.  

 

Op 18.04.2012 werd u door de Jeugdrechtbank van Antwerpen verder toevertrouwd aan GBJ De 

Kempen, afdeling De Hutten gedurende 6 maanden, behoudens eerdere intrekking of wijziging van de 

maatregel en werd u onder toezicht gesteld van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand van 

Antwerpen tot 25.01.2013 daar u zich schuldig had gemaakt aan diefstal door middel van geweld of 

bedreiging, door twee of meer personen, bij nacht, gebruik gemaakt hebbende van een gestolen 

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

vergemakkelijken of de vlucht te verzekeren (feit gepleegd op 07.12.2010) en aan diefstal door middel 

van geweld of bedreiging, door twee of meer personen, bij nacht (feit gepleegd op 02.10.2010). Op 

27.04.2012 stelde u hoger beroep in tegen dit vonnis.  

 

Op 31.05.2012 bevestigde het Hof van Beroep te Antwerpen het vonnis van 18.04.2012.  

 

Op 09.06.2012 ontvluchtte u GBJ De Kempen, afdeling De Hutten na een dagbezoek in het milieu van 

uw ouders.  

 

Op 03.10.2012 werd u bij verstek door de Jeugdrechtbank van Antwerpen verder toevertrouwd aan GBJ 

De Kempen, afdeling De Hutten tot 25.01.2013 en werd u onder toezicht gesteld van de sociale dienst 

voor gerechtelijke jeugdbijstand van Antwerpen tot 25.01.2013, behoudens eerdere intrekking of 

wijziging van de maatregel daar u zich schuldig had gemaakt aan diefstal door middel van geweld of 
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bedreiging, door twee of meer personen, gebruik gemaakt hebbende van een gestolen voertuig of enig 

ander al of niet met een motor aangedreven gestolen tuig om de diefstal te vergemakkelijken of de 

vlucht te verzekeren (feit gepleegd op 29.02.2012) en aan verdovende middelen in bezit gehad, 

verkocht ofte koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te hebben, namelijk cannabis (feit gepleegd op 

11.02.2012).  

 

Op 15.06.2013 werd u aangehouden en op 16.06.2013 werd u onder aanhoudingsmandaat opgesloten 

in de gevangenis van Antwerpen omwille van diefstal met geweld of bedreiging, door twee of meer 

personen met gebruik of vertoon van wapens met gebruik van een gestolen voertuig om de diefstal of 

de vlucht te verzekeren.  

 

Op 20.01.2014 werd u door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 40 maanden daar u zich schuldig gemaakt had aan diefstal door middel 

van geweld of bedreiging door twee of meer personen, gebruikmakend van een vluchtvoertuig, wapens 

of op wapens gelijkende voorwerpen gebruikt of getoond zijnde of hebbende doen geloven dat u 

gewapend was; aan diefstal door middel van geweld of bedreiging, bij nacht door twee of meer 

personen, wapens of op wapens gelijkende voorwerpen gebruikt of getoond zijnde of hebbende doen 

geloven dat u gewapend was, gebruikmakend van een vluchtvoertuig; aan diefstal door middel van 

braak , inklimming of valse sleutels; aan heling (2x) en aan poging tot diefstal door middel van braak 

inklimming of valse sleutels (2x). Deze feiten pleegde u tussen 03.05.2013 en 08.05.2013.  

 

Op 26.01.2015 werd u voorwaardelijk vrijgesteld uit de gevangenis van Hoogstraten.  

 

Op 11.10.2015 werd u aangehouden en op 12.10.2015 werd u onder aanhoudingsmandaat opgesloten 

in de gevangenis van Antwerpen omwille van mensenhandel, uitbuiting van andermans prostitutie en 

deelname bendevorming.  

 

Op 06.11.2015 werd door de Strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen uw voorwaardelijke 

invrijheidstelling (d.d.26.01.2015) herroepen omdat u de reclasseringsvoorwaarden niet naleefde.  

 

Op 26.10.2016 werd u door het Hof van Beroep van Antwerpen veroordeeld tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 4 jaar in staat van wettelijke herhaling en verklaarde u ontzet uit de rechten 

voorzien in artikel 31 eerste lid van het Strafwetboek voor een periode van 5 jaar conform artikel 

433novies van het Strafwetboek daar u zich schuldig gemaakt had aan mensenhandel, zijnde de 

werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, het nemen of de 

overdracht van de controle over haar met als doel de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van 

seksuele uitbuiting van deze persoon, waarbij haar toestemming met de voorgenomen of daadwerkelijke 

uitbuiting van geen belang was, met de omstandigheid dat het misdrijf werd gepleegd ten opzichte van 

een minderjarige, met de omstandigheid dat het misdrijf werd gepleegd door misbruik te maken van de 

kwetsbare toestand waarin een persoon verkeerde ten gevolge van zijn onwettige of precaire 

administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel 

een lichamelijke of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite 

geen ander echte en aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken, met de omstandigheid dat 

het misdrijf werd gepleegd door direct of indirect gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld 

bedreigingen of enige vorm van dwang. Deze feiten pleegde u tussen 01.04.2015 en 01.06.2015, 

meermaals op niet nader bepaalde data.  

 

Op 15.06.2017 onttrok u zich aan uw gevangenisstraf door weg te lopen uit de gevangenis van 

Hoogstraten. Meer dan een half jaar later, op 19.01.2018, werd u opnieuw opgesloten in de gevangenis 

van Antwerpen.” 

 

Vervolgens worden deze feitelijke elementen in de bestreden beslissing als volgt geëvalueerd:   

 

“U startte reeds op jonge leeftijd met het plegen van ‘als misdrijf omschreven feiten’ (mof) en de 

Jeugdrechtbank diende meermaals in te grijpen. Er werden u tal van kansen geboden u te herpakken 

vanuit het thuismilieu met ondersteunende en alternatieve voorwaarden en begeleidingen. Tevens 

werden verscheidene plaatsingen in de gemeenschapsinstellingen gerealiseerd. De maatregelen 

opgelegd door de Jeugdrechtbank hadden tot doel om ervoor te zorgen dat u in de toekomst op het 

rechte pad zou blijven en dat u tot het besef zou komen dat uw crimineel gedrag onaanvaardbaar was. 

De opgelegde maatregelen van jeugdbescherming hebben niet het beoogde effect verwezenlijkt. U 
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herviel telkens weer in uw gekende gedragspatroon. Het is duidelijk dat u de geboden kansen van de 

Jeugdrechtbank niet gegrepen heeft.  

 

In het vonnis van 18.04.2012 oordeelde de Jeugdrechter dat: “[...] de gewetensontwikkeling en het 

normenkader van minderjarige (u) ernstige gebreken vertoont en dat enkel een langdurig traject hoop 

biedt voor duurzame verbetering. [...] De rechtbank kan het risico niet nemen dat er opnieuw slachtoffers 

vallen en meent dat een langdurige behandeling zich opdringt “. 

 

Als minderjarige pleegde u reeds meerdere diefstallen waarbij soms ook geweld gebruikt werd. Op 

meerderjarige leeftijd ging u gewoon door met het plegen van strafbare feiten.  

 

De veroordeling d.d. 20.01.2014 tot een gevangenisstraf van 40 maanden wegens verschillende 

diefstallen al dan niet met verzwarende omstandigheden heeft blijkbaar ook geen indruk op u gemaakt. 

Uit het vonnis blijkt: "De bewezen verklaarde feiten zijn zeer ernstig.  

 

Aan beklaagden [waaronder u] dient het signaal te worden gegeven dat de door hen gepleegde feiten, 

die onder meer getuigen van een gebrek aan respect voor het eigendomsrecht en de fysieke en 

psychische integriteit van anderen en substantieel bijdragen tot het onveiligheidsgevoel in onze 

samenleving, geenszins getolereerd kunnen worden. Anderzijds kan rekening gehouden worden met de 

jonge leeftijd van eerste en tweede beklaagde op het ovenblik der feiten.” Alles gebeurde in functie van 

het pure geldgewin en de snelle persoonlijke verrijking, wat uw opportunistische en egoïstische 

ingesteldheid aantoont.  

 

Op 26.01.2015 kende de strafuitvoeringsrechtbank (hierna SU RB) van Antwerpen u een 

voorwaardelijke invrijheidsstelling toe. Hoewel de proeftijd redelijk verliep tot 27.04.2015, hetzij 91 

dagen, zag de SURB zich genoodzaakt de voorwaardelijke invrijheidstelling op 06.11.2015 te herroepen 

omdat u alweer de opgelegde voorwaarden van uw reclasseringsplan niet respecteerde. U was afwezig 

tijdens het huisbezoek van 22.05.2015. Nadien was u onbereikbaar voor de justitie assistent en u was 

maanden spoorloos. De VDAB opleiding en de begeleiding bij U-Turn werden stopgezet omdat u 

veelvuldig afwezig was en ook uw ouders hebben aangegeven dat u dikwijls nachten wegbleef, verbaal 

agressief was, enzovoorts. U heeft duidelijk lak aan het nakomen van gemaakte afspraken waarmee u 

aantoont dat u niet de bedoeling heeft om u te heroriënteren naar een regelmatig bestaan. Alweer greep 

u een u aangeboden kans om u te herpakken niet aan.  

Zo heeft u, uitgerekend tijdens uw voorwaardelijke invrijheidsstelling, nieuwe zwaarwichtige feiten 

gepleegd. U dwong een minderjarige meisjes om zich te prostitueren. Op 12.10.2015 werd u 

aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van exploitatie van de prostitutie van twee 

minderjarige meisjes.  

 

Uit het vonnis van 21.03.2016 blijkt dat u een kwetsbare minderjarig meisje seksueel uitbuitte. U 

schuwde hierbij geen geweld. U plaatste advertenties op sekssites van het internet met foto's van uw 

slachtoffers. Uw slachtoffer verklaarde dat zij zich onder druk van uw agressief gedrag diende te 

prostitueren op hotel of bij u thuis. Naast het slachtoffer dat tegen u getuigde op de zitting werden 

eveneens andere 'vriendinnetjes' waar u een relatie mee zou gehad hebben verhoord. Allen beweerden 

zich te prostitueren toen ze een relatie met u hadden. Uw bijnaam in het milieu was “S. L." en u stond 

bekend als agressief, u sloeg wanneer u uw goesting niet kreeg. Tijdens het verhoor van 12.010.2015 

verklaarde u aan de verbalisanten dat wanneer u vrijkomt, u ‘de bitch zal weten te vinden’ en dat ze 

"gaat afzien’’ doelend op het slachtoffer die belastende verklaringen tegen u had afgelegd. Het Hof van 

Beroep concludeert in haar arrest dat u controle over deze ontvluchte minderjarige uitoefende tijdens 

haar prostitutieactiviteiten, deze activiteiten uitbuitte en misbruik maakte van de verliefdheid van het 

slachtoffer. Eveneens blijkt : “Het feit dat het slachtoffer mogelijks vrijwillig had aangeboden om voor 

hem [u] te werken uit ‘verliefdheid' doet geen afbreuk aan het feit dat hij [u] haar vervolgens dwong om 

prostitutieactiviteiten uit te oefenen voor hem[u] . Het staat gelet op het voormelde vast dat beklaagde 

[u] zeer agressief kan zijn en dat hijzelf en zijn familie het slachtoffer enorm onder druk zetten om haar 

verklaringen in te trekken sedert de hechtenis van beklaagde [u]”  

 

Volgens dit arrest zou uw familie, sinds uw hechtenis, eveneens het slachtoffer onder druk hebben 

gezet om haar verklaringen in te trekken. Zo werd onder dwang een videoboodschap opgenomen 

waarin het meisje verklaarde alles verzonnen te hebben. Deze videoboodschap werd echter niet 

vertoond op de zitting net omwille van de omstandigheden waarin dit filmpje werd opgenomen en gelet 

op de dreiging uitgaande van u en uw familie.  
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Het is duidelijk dat u een tienerpooier was. U handelde samen met andere tienerpooiers zodat meisjes 

onderling ‘doorgegeven' werden. Uit de verklaringen van verschillende minderjarige meisjes blijkt dat zij 

door uw toedoen in een afschuwelijke wereld van prostitutie, drugs en geweldplegingen verzeild zijn 

geraakt. Deze meisjes ontvluchtten de instelling en werden misleid door hun zogenaamde 'vriendjes'. Er 

werd schaamteloos misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin de slachtoffers zich bevonden. 

Zij waren jong, goedgelovig en wanhopig en werden verliefd op jongens die hen uitbuitten.  

 

De door het gepleegde feiten getuigen van een extreem vervaagd normbesef waarbij de drang naar snel 

geldgewin primeert op het respect voor de psychische en fysieke integriteit van de jonge slachtoffers. U 

stond niet stil bij de verwoestende impact op hun verdere ontwikkeling en hun latere leven en de 

gezondheidsrisico’s die zij liepen. Bovendien had u reeds een gevuld strafregister waaruit kan afgeleid 

worden dat u geen lessen trekt uit vroegere veroordelingen.  

 

Uit het “Vonnis tot toekenning van een bijzondere maatregel” uitgesproken door de SURB op 

06.12.2019 blijkt: “Ook uw detentie verloopt niet zonder slag of stoot. In 2017 ontsnapte u uit de 

gevangenis en u bleef 218 dagen voortvluchtig. U werd terug opgesloten op 19 januari 2018 en raakte in 

oktober 2018 nog betrokken bij een poging tot gijzeling van een penitentiair beambte. Nu maakt de PSD 

en ook de gevangenisdirectie melding van een positieve evolutie in uw gedrag. U probeert discussies 

met penitentiair personeel te mijden en doet inspanningen om regelmatig te werken in de gevangenis. 

Het is belangrijk om deze positieve evolutie verder te zetten. [...] U vindt alleen begeleiding voor uw 

financiële situatie nodig maar de rechtbank ziet ook nog andere werkpunten en vindt minstens een 

begeleiding bij een CAW of gelijkaardige instelling nodig om u te begeleiden in uw eerste stappen naar 

een maatregel met meer vrijheid. In de uitzonderlijke omstandigheid dat u zich persoonlijk moet 

aanmelden bij de VDAB en bij instellingen in het Antwerpse die u op psychosociaal vlak zouden kunnen 

begeleiden kent de rechtbank u als bijzondere maatregel vijf uitgaansvergunningen toe.” Het feit dat u 

zich sinds enige tijd correct zou gedragen 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- biedt geen garantie dat u zich na een vrijstelling correct zou blijven gedragen. Ook het 

gegeven dat u inmiddels reeds enkele uitgaansvergunningen genoot die blijkbaar zonder problemen 

verlopen zijn, wil geenszins zeggen dat u geen gevaar meer zou vormen voor de openbare orde. Het is 

immers in uw eigen belang dat u zich gedraagt tijdens uw uitgangsvergunningen daar enige misstap 

aanleiding zou geven aan het niet meer verlenen van uitgaansvergunningen.  

Uitgaansvergunningen zijn normaal gezien ook aan strikte voorwaarden onderworpen waardoor het 

moeilijk is om tijdens dergelijke uitgaansvergunningen te recidiveren. U heeft in het verleden reeds 

zoveel kansen gekregen en steeds herviel u, gedreven door een makkelijk geldgewin, in het plegen van 

strafbare feiten. U beloofde al eerder zonder blikken of blozen dat u uw leven zou beteren om pas 

enkele weken later weer gewelddadige diefstallen te gaan plegen (zie vonnis d.d. 18.04.2012). En toen 

u een voorwaardelijke invrijheidstelling toegekend kreeg, pleegde u nieuwe strafbare feiten tijdens uw 

proefperiode. Slechts gedurende 91 dagen verliep uw proefperiode “redelijk”. Uit het SURB vonnis d.d. 

06.12.2019 blijkt ook al dat u vindt dat u enkel begeleiding nodig heeft bij uw financiële situatie, u lijkt 

dus nog steeds niet te beseffen dat er meerdere werkpunten zijn.  

 

U schijnt ook niet te begrijpen dat uw gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is. U lijkt niet geneigd om 

u te conformeren aan de maatschappelijke norm dat u zich aan de wet moet houden. In het verleden 

heeft u zich meermaals onttrokken aan de opgelegde maatregelen hetgeen uw onbetrouwbaar karakter 

aantoont. U heeft het nagelaten om uw leven een nieuwe wending te geven.  

 

De kans op recidive kan zeker niet uitgesloten worden.  

 

Het gedrag dat u reeds meerdere jaren vertoont, getuigt van een verontrustend gebrek aan normbesef, 

een gewelddadige en gewetenloze ingesteldheid. U heeft niet het minste respect voor de eigendom van 

anderen noch voor hun fysieke en psychische integriteit. De gepleegde feiten zijn bijzondere 

zwaarwichtig en gericht op snelle persoonlijke verrijking, wat uw opportunistische en egoïstische 

ingesteldheid aantoont. Daarbij komt nog dat u het gebruik van geweld of bedreigingen niet schuwt om 

uw doel te bereiken. De maatschappij dient beschermd te worden tegen mensen zoals u. Bovendien 

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

niet geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving.  

 

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

voor de samenleving en dat er ernstige redenen van openbare orde zijn die een beëindiging van uw 

verblijf in België rechtvaardigen en zelfs vereisen.” 
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Uit de uiteenzetting van de feitelijke gegevens blijkt dat verzoeker werd veroordeeld voor feiten die door 

de strafrechter en door de verwerende partij als zeer ernstig werden beschouwd en waarbij de fysieke 

en psychische integriteit van derden, jonge en kwetsbare personen, ernstig in gevaar werd gebracht. Er 

wordt verwezen naar veroordelingen voor feiten zich uitstrekkend van 2010 tot 2015, gaande van 

diefstal, naar diefstal bij nacht met geweld of bedreiging, tot de exploitatie van prostitutie van 

minderjarigen. Daarbij blijkt ook dat verzoeker geen geweld schuwde en zich zeer agressief opstelde. Er 

werd ook vastgesteld dat verzoeker meermaals zijn vrijlatingsvoorwaarden geschonden heeft; zo 

ontvluchtte hij onder meer De Hutten in 2012 en ontsnapte hij in 2017 uit de gevangenis van 

Hoogstraten. De ernst van de feiten, het volgehouden karakter ervan en de schade toegebracht aan 

derden worden door verzoeker niet betwist. In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, maakt deze 

motivering zeer duidelijk en concreet aannemelijk waarom de verwerende partij verzoeker beschouwt 

als een ernstig, reëel en actueel gevaar voor de samenleving en de openbare orde.  

 

Waar verzoeker aanvoert dat enkel rekening werd gehouden met voorbije veroordelingen en dat er geen 

acht wordt geslagen op het huidige, gunstige verloop van zijn detentie, kan hij niet worden bijgetreden.  

 

Na te hebben vastgesteld dat verzoekers voorwaardelijke invrijheidsstelling in 2015 nog moest worden 

herroepen door de strafuitvoeringsrechtbank wegens het niet naleven van het reclasseringsplan, wordt 

ook nog vastgesteld dat verzoeker zich tijdens de periode van voorwaardelijke invrijheidsstelling 

schuldig maakte aan uitbuiting van gedwongen tienerprostitutie. De strafuitvoeringsrechtbank sprak op 6 

december 2019 een “vonnis tot bijzondere maatregel” uit, waaruit blijkt dat verzoeker na zijn 

ontsnapping op 19 januari 2018 terug werd opgesloten en in oktober 2018 betrokken raakte bij een 

poging tot gijzeling van een penitentiair beambte.   

 

De bestreden beslissing houdt ook rekening met het feit dat verzoeker zich de laatste tijd beter zou 

gedragen. Er wordt echter geoordeeld dat het gaat om een periode waarin hij onder een strenge 

overheidscontrole staat en zijn vrijheid aan ernstige beperkingen was onderworpen, zodat dit geen 

garantie biedt dat hij zich na een vrijlating correct zou blijven gedragen. Het feit dat thans enkele 

uitgaansvergunningen blijkbaar zonder problemen zijn verlopen, volstaat niet om te besluiten dat 

verzoeker geen gevaar meer zou vormen voor de openbare orde. Verzoeker heeft er belang bij zich 

tijdens zijn uitgangsvergunningen te gedragen. Bovendien zijn er strikte voorwaarden aan verbonden 

waardoor het moeilijk is om tijdens dergelijke uitgaansvergunningen te recidiveren. Verzoeker heeft in 

het verleden veel kansen gekregen en herviel steeds, gedreven door gemakkelijk geldgewin, in het 

plegen van strafbare feiten. Verzoeker beloofde meermaals dat hij zijn leven zou beteren om dan enkele 

weken later weer gewelddadige diefstallen te plegen (vonnis d.d. 18.04.2012). Tijdens zijn 

voorwaardelijke invrijheidstelling pleegde hij nieuwe strafbare feiten. Slechts gedurende 91 dagen 

verliep zijn proefperiode “redelijk”. Uit het SURB-vonnis van 6 december 2019 blijkt ook dat verzoeker 

enkel vindt dat hij begeleiding nodig heeft bij zij financiële situatie en hij lijkt niet te beseffen dat er 

meerdere werkpunten zijn. Verder aanvaardt verzoeker niet dat zijn gedrag maatschappelijk 

onaanvaardbaar is. De bestreden beslissing besluit dat er wel degelijk een kans op recidive is. Uit deze 

motivering blijkt wel dat rekening werd gehouden met verzoekers reclassering. Door te verwijzen naar 

de schaarse positieve elementen in verzoekers profiel, toont verzoeker niet aan dat op onredelijke wijze 

werd geoordeeld dat verzoeker actueel nog steeds een reëel gevaar vormt voor de openbare orde. Er 

werd daarbij wel degelijk rekening gehouden met de recente elementen met betrekking tot verzoekers 

gedrag.  

 

Waar verzoeker verwijst naar de artikelen 27 en 28 van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 

lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (…), merkt de Raad op dat verzoeker geen 

burger van de Unie is, noch beschikt over enige verblijfstitel als familielid van een burger van de Unie. 

Verzoeker werd immers gemachtigd tot verblijf op grond van een regularisatie-aanvraag op grond van 

artikel 12bis, §1, derde lid, van de vreemdelingenwet. Het feit dat zijn ouders in België recht op verblijf 

hebben, doet daar geen afbreuk aan. Waar verzoeker aanvoert dat hij (thans) een Belgische halfzus 

heeft, blijkt daaruit nog niet dat verzoeker zelf beschikt over enig recht op verblijf als familielid van een 

burger van de Unie. Het komt verzoeker toe daartoe een gepaste aanvraag in te dienen, waarbij zal 

moeten worden nagegaan of hij voldoet aan de voorwaarden voor de erkenning van een dergelijk recht. 

Verzoeker kan bijgevolg niet nuttig verwijzen naar de rechtspraak van het Hof van Justitie met 

betrekking tot de beëindiging van het verblijf van een burger van de Unie of hun familieleden in 

toepassing van deze richtlijn.  

  

(ii) Met betrekking tot verzoekers gezinsleven en de banden met zijn kind 
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Verzoeker verwijst enerzijds naar zijn lange verblijf sinds zijn kindertijd in België en anderzijds naar het 

belang van zijn minderjarige zoon die eveneens in België verblijft.  

 

Artikel 8 van het EVRM verleent geen enkele categorie vreemdelingen een absoluut recht op niet-

uitwijzing. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt desalniettemin dat de uitwijzing van een 

vreemdeling in bepaalde omstandigheden in strijd is met artikel 8 van het EVRM.  

 

Het Hof heeft in zijn arrest Boultif de criteria opgesomd die moeten worden gehanteerd om te 

beoordelen of een verwijderingsmaatregel nodig was in een democratische samenleving en in 

verhouding was tot het legitieme nagestreefde doel. Deze criteria – die worden weergegeven in 

paragraaf 48 van het arrest  – zijn de volgende: 

 

- de aard en ernst van het gepleegde misdrijf; 

- de duur van het verblijf in het gastland; 

- het tijdsverloop sinds het misdrijf en het gedrag van betrokkene tijdens die periode; 

- de nationaliteit van alle betrokkenen; 

- de gezinssituatie van de verzoeker, zoals duur van het huwelijk alsook andere factoren die getuigen 

van een daadwerkelijk gezinsleven; 

- 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); 

- de vraag of er kinderen zijn geboren uit dit huwelijk en, als dit het geval is, hun leeftijd; en 

- de ernst van de moeilijkheden die de huwelijks(partner) zal ondervinden indien hij/zij de vreemdeling 

zou volgen naar het land van herkomst/bestemming, dit zijn er belemmeringen die terugkeer naar het 

land van herkomst moeilijk maken. In de woorden van het EHRM kan sprake zijn van een ‘certain 

degree of hardship’. 

- bijzondere omstandigheden, zoals medische elementen. 

Uit de uitspraak van het EHRM inzake Üner volgt dat naast de Boultif-criteria ook in de 

belangenafweging moet worden betrekken, voor zover van toepassing op de voorliggende zaak: 

 

- 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; en 

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

zijn land van herkomst (EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 55, 57 en 58).  

Het Hof van Justitie zal nagaan welke impact de verwijdering heeft op de (huwelijks)partner en de 

eventuele kinderen. Er wordt onderzocht of van de gezinsleden redelijkerwijze kan worden verwacht dat 

ze het betrokken gezinslid volgen naar het land van verwijdering. Daarvoor wordt onder meer hun 

aanpassingsvermogen (‘adaptability’) beoordeeld (bijvoorbeeld wat betreft het aanleren van een nieuwe 

taal), alsook de mogelijke ernstige moeilijkheden met betrekking tot godsdienst, gezondheid, 

tewerkstelling, onderwijs, of andere sociale en culturele gegevens in het land waartoe de vreemdeling 

wordt verwijderd. 

 

Het feit dat de verwijderingsmaatregel en het daarbij horende inreisverbod wel of niet is beperkt in de 

tijd, wordt eveneens in rekening gebracht. 

 

Het gewicht dat aan elk van de criteria wordt toegekend, varieert naargelang de bijzondere 

omstandigheden van de individuele zaak.  

 

Als aspecten van openbare orde dus een rol spelen in de bestreden beslissing, dan moet uit de 

bestreden beslissing blijken dat in de belangenafweging de zgn. ‘guiding principles’ (algemene 

richtlijnen) uit de arresten Boultif/Üner werden meegenomen, voor zover van toepassing op de 

voorliggende zaak. Het is op basis van  deze criteria dat  de noodzakelijkheid en proportionaliteit van de 

verwijdering van een vreemdeling op grond van de openbare of nationale veiligheid dient te worden 

beoordeeld.  

 

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

zijn of op jongere leeftijd zijn toegekomen in het gastland (Mokrani c. Frankrijk, nr 52206/99, § 31, 

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

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

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

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["52206/99"]}
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zwakker zijn banden met zijn land van herkomst zijn. In het licht van deze overwegingen is het 

vanzelfsprekend dat het Hof van Justitie rekening zal houden met de bijzondere situatie van de 

vreemdelingen die het grootste deel van hun kindertijd, zo niet gans hun kindertijd, hebben 

doorgebracht in het gastland, er werden grootgebracht en er hun opleiding genoten hebben. 

 

Wanneer een volwassen migrant geen gezin heeft gesticht in de verdragsluitende Staat, maar daar 

werd geboren en heel zijn kindertijd en jeugd of een groot deel ervan in de verdragsluitende Staat heeft 

doorgebracht, dan wordt nagegaan of de verwijdering een noodzakelijke en proportionele inmenging 

van het privéleven en/of het breder gezinsleven uitmaakt en zijn er derhalve zeer ernstige redenen 

vereist om een verwijdering te rechtvaardigen. (eigen cursief en onderlijning) 

 

Het Hof van Justitie beoordeelt dan enkel de eerste drie Boultif-criteria, nl. de aard en ernst van de 

gepleegde inbreuken, de duur van het verblijf van de vreemdeling in de verdragsluitende Staat en de 

tijdsperiode die verlopen is tussen het plegen van de inbreuk en de verwijderingsmaatregel, alsook het 

gedrag van de vreemdeling tijdens die periode. Daarenboven wordt ook gekeken naar de hechtheid 

(‘solidity’) van de sociale, culturele en familiale banden met het land van verblijf en het in het land van 

herkomst. Voorts wordt ook nagegaan of de verwijderingsmaatregel en het inreisverbod in tijd werden 

beperkt. Het Hof van Justitie erkent dat, wanneer de duur van het verblijf van de vreemdeling en de 

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

situatie uiteraard niet dezelfde is wanneer de betrokken persoon in het land in zijn kindertijd of zijn 

jeugd toegekomen is, of zelfs geboren is, in het gastland, dan wel wanneer de betrokken persoon pas 

op volwassen leeftijd is toegekomen in het gastland (EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), §§ 

73-74). 

 

Niettemin, ondanks deze bijzondere aandacht voor deze vreemdelingen die geboren en getogen zijn in 

de verdragsluitende Staten en de hogere bewijslast die in hoofde van deze Staten wordt gelegd, blijft 

het principe gelden dat artikel 8 van het EVRM geen absolute bescherming tegen verwijdering inhoudt. 

Het Hof van Justitie herinnert eraan dat “according to Recommendation Rec(2000)15 of the Committee 

of Ministers of the Council of Europe, each member state should have the option to provide in its 

internal law that a long-term immigrant may be expelled if he or she constitutes a serious threat to 

national security or public safety”. 

 

De vereiste ‘zeer ernstige redenen’ hebben niet enkel betrekking op de aard en ernst van de 

strafrechtelijke inbreuken die werden gepleegd, maar ook op de sociale banden van de betrokken 

vreemdeling met zijn land van herkomst. Zie de zaak Shala waaruit blijkt dat de sociale bandenvereiste 

niet enkel een criterium is dat kan worden gebruikt om de proportionaliteit van een verwijdering te 

beoordelen, maar ook om de noodzakelijkheid van een verwijdering te rechtvaardigen (EHRM 15 

december 2012, nr. 52873/09, Shala v. Zwitserland.) 

 

De leeftijd van de vreemdeling speelt niet enkel een rol in de beoordeling van de hechtheid van de 

sociale en familiale banden, van belang is ook de leeftijd waarop de inbreuken werden gepleegd, nl. als 

volwassene of als minderjarige. 

 

Wanneer strafrechtelijke inbreuken als volwassene worden gepleegd, dan zal artikel 8 van het EVRM 

geen bescherming bieden, zelfs als de vreemdeling grotendeels is opgegroeid in de verdragsluitende 

Staten, indien deze inbreuken als zeer ernstige redenen worden beschouwd om de verwijdering te 

rechtvaardigen. 

 

Zeer ernstige redenen die de verwijdering rechtvaardigen, zijn daarentegen des te meer vereist 

wanneer de inbreuken als minderjarige werden gepleegd. Zeer ernstige inbreuken, zoals verkrachting, 

kunnen de verwijdering dan ook rechtvaardigen ook al werden ze gepleegd als minderjarige. 

 

Daarbij moet rekening worden gehouden met het beginsel van het belang van het kind, zoals 

neergelegd in artikel 3 van het VN-Kinderrechtenverdrag, hetgeen een verplichting inhoudt om het kind 

terug te integreren in de samenleving. Hoewel het hoger belang van het kind op zichzelf niet beslissend 

is, moet hieraan wel een belangrijk gewicht worden toegekend in de belangenafweging vereist onder 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 109). Het beginsel van het 

belang van het kind omvat twee aspecten, met name enerzijds het behouden van eenheid van het 

gezin en anderzijds het welzijn van het kind (EHRM 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en Shuruk v. 

Zwitserland (GK), par. 135-136). De impact van de bestreden beslissing op de betrokken kinderen is 

dan ook een belangrijke overweging. Bijzondere aandacht wordt daarom besteed aan omstandigheden 
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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 (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 

118). 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker door de verwerende partij op 4 oktober 2019 werd 

uitgenodigd om zijn standpunt te geven met betrekking tot de 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, overeenkomstig artikel 23, §2, tweede lid, van de vreemdelingenwet. Na het 

vernoemen van de elementen die door verzoeker werden aangebracht, motiveert de bestreden 

beslissing met betrekking tot verzoekers gezinsleven, alsook met betrekking tot zijn banden met België: 

 

“Het wordt niet betwist dat u zich kan beroepen op een gezinsleven in de zin van het artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM).  

 

Voor uw detentie woonde u officieel op hetzelfde adres als uw ouders (B. A., geboren op 14.07.1969 te 

Skopje van Noord-Macedonische nationaliteit, F+ kaart geldig tot 12.12.2020 en K.D., geboren op 

04.06.1973 te Skopje van Noord-Macedonische nationaliteit, F kaart geldig tot 14.07.2020 en uw zus 

(B.S., geboren op 18.01.1996 te Skopje, van Noord-Macedonische nationaliteit), uw broer (B.A., 

geboren op 24.11.2000 te Antwerpen, van Noord-Macedonische nationaliteit), uw halfzus (M.A., 

geboren op 12.02.2007 te Antwerpen, Belgische nationaliteit) en uw zoon (B.A., geboren op 19.03.2012 

te Antwerpen, van Noord-Macedonische nationaliteit, identiteitsbewijs kind geldig tot 18.09.2020). U 

ontvangt in de gevangenis bezoek van deze familieleden.  

 

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 zussen en broer.  

 

Het feit dat u over een vaste verblijfplaats beschikt bij uw ouders, broer en zussen volstaat niet om een 

bijzondere afhankelijkheidsband van uw familie aan te tonen die verder reikt dan de gewone affectieve 

banden. Het gegeven dat 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. 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). Er is niet gebleken dat u niet zelfstandig 

zou kunnen functioneren. Uw leeftijd, met name 25 jaar oud, laat immers in beginsel toe te 

veronderstellen dat u in staat moet 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. Uw ouders, broer en zussen kunnen België vrijelijk in- 

en uitreizen en kunnen dan ook contact met u onderhouden middels (korte) bezoeken aan u in 

Macedonië dan wel een ander land alsook middels de moderne communicatiemiddelen.  

 

Op 04.07.2011 trad u, op 16 jarige leeftijd, tijdens een zomervakantie in Macedonië in het huwelijk met 

K.S. (verdere gegevens onbekend). Uw huwelijk met K.S. werd in het rijksregister overgeschreven. U 

bent tot op heden nog steeds officieel getrouwd met mevrouw K. Mevrouw kan op die naam niet 

teruggevonden worden in de registers, ook op de namen B., B. of B. S. werd zij niet geregistreerd. 

Hieruit kan afgeleid worden dat zij (onder die namen) nooit recht op verblijf gehad heeft in België. Zij 

was snel in verwachting en op 19.03.2012 werd jullie zoon B. A. geboren te Antwerpen. Uit het vonnis 

d.d. 18.04.2018 blijkt echter dat u al kort na uw huwelijk een relatie aanging met een ander meisje dat 

net zoals u onder toezicht stond van de jeugdrechtbank. In het door u ingevulde formulier hoorrecht 

verklaarde u dat de moeder van uw zoon deze laatste in de steek gelaten heeft en dat u daarom voor 

hem instaat. Uw zoon komt, begeleid door een volwassene van uw familie, regelmatig bij u op bezoek 

in de gevangenis.  

[…] 

 

Het wordt niet betwist dat onderhavige beslissing een inmenging vormt in uw gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De bescherming van de openbare 

veiligheid en het voorkomen van strafbare feiten, rechtvaardigen de inmenging in het uitoefenen van 
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het recht op de eerbiediging van het gezinsleven. Door uw persoonlijk gedrag zijn er ernstige redenen 

van openbare orde die het beëindigen van uw verblijf rechtvaardigen, de samenleving heeft het recht 

om zich te beschermen tegen individuen die haar regels met de voeten treedt.  

 

In de vragenlijst vernoemt u het bestaan van een relatie die u sinds 5 à 6 maanden heeft met B. M. 

(Belgische nationaliteit). Zij verbleef tot 29.12.2019 eveneens in de gevangenis van Antwerpen en jullie 

hadden toestemming om elkaar intern te bezoeken. Uit de bezoekerslijst van de gevangenis blijkt dat u 

voor het eerst intern bezoek van haar ontving op 18.10.2019, het laatste intern bezoek dateert van 

27.12.2019. U verschaft verder geen enkel detail met betrekking tot deze relatie. U blijft in gebreke om 

met voldoende concrete elementen aannemelijk te maken dat deze relatie als gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM is te beschouwen. Het duurzame karakter van deze relatie staat onvoldoende 

vast opdat deze onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM valt. Bovendien wist u al bij haar 

eerste bezoek aan u dat overwogen werd uw recht op verblijf te beëindigen zodat ervan uitgegaan mag 

worden dat u haar dat eerlijk vertelde. Mevrouw B. was alleszins op de hoogte van uw criminele 

verleden, gezien zij u in de gevangenis bezocht.  

 

Dat de uitoefening van uw familieleven die verblijfsrecht hebben in België, moeilijker zal verlopen, is het 

loutere gevolg van uw volgehouden crimineel gedrag.  

 

U verklaarde in het formulier hoorrecht dat u sinds 1995 in België verblijft. Uit het administratief dossier 

van uw ouders blijkt echter dat zij nadat u in België geboren werd nog teruggekeerd zijn naar hun 

herkomstland en dat zij in september 1999 opnieuw naar België zouden gekomen zijn. Het is pas vele 

jaren later dat u een verblijfsrecht in België verworven heeft. Hoe dan ook, u verblijft sinds zeer jonge 

leeftijd in België.  

 

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. Uit niks blijkt dat de banden die u met België heeft 

van een dergelijk uitzonderlijke aard zouden zijn dat deze opwegen tegen het ernstig en actueel gevaar 

dat u door uw persoonlijk gedrag kan worden geacht te vormen voor de openbare orde. Vóór de leeftijd 

van 18 jaar kwam u reeds in contact met de jeugdrechter. De jeugdbeschermingsmaatregelen die 

genomen werden teneinde u normbesef bij te brengen en uw gedrag te verbeteren hebben u niet op het 

rechte pad kunnen brengen. Inmiddels bent u 25 jaar oud en werd u nog tweemaal veroordeeld, telkens 

voor ernstige feiten. U lijkt zich met de jaren in de criminaliteit genesteld te hebben.    

 

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.  

 

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

leven zich hier afspeelt. Dit betekent echter niet dat er niet van u gevergd kan worden dat u, nadat uw 

recht op verblijf beëindigd is, terugkeert naar uw land van herkomst of een ander land. De contacten met 

uw vrienden in België kunnen ook op andere manieren worden onderhouden, bijvoorbeeld door middel 

van korte bezoeken of door moderne communicatiemiddelen.  

 

Bovendien kan er niet zonder meer aangenomen worden dat u geen andere band dan uw nationaliteit 

zou hebben met Noord- Macedonië. Er kan in alle redelijkheid worden verondersteld dat u nog sociale, 

culturele en familiale banden met dit land heeft. U spreekt de taal en in de zomer 2012 bent u 

teruggekeerd naar uw moederland om er vakantie te vieren en te huwen met een Macedonisch meisje, 

tevens de moeder van uw zoon.  

 

U verklaarde meer dan 6 jaar niet meer in Noord-Macedonië geweest te zijn. Dat is niet echt opmerkelijk 

aangezien u van 16.06.2013 tot 26.01.2015 en van 12.10.2015 tot op heden (met uitzondering van uw 

ontvluchting van 15.06.2017 tot 19.01.2018) in de gevangenis zat. U stelde dat u er geen familie meer 

heeft, dat uw beide grootouders reeds overleden zijn en dat u er geen woonst heeft. 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 Noord-Macedonië waarop een beroep zou kunnen gedaan worden om u op weg te helpen en 
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eventueel tijdelijk op te vangen. Hoe dan ook wordt u op 25- jarige leeftijd verondersteld in staat te zijn 

om uw leven zelfstandig terug op te kunnen bouwen, al dan niet met de steun van uw familie hier in 

België. Desgewenst kunnen zij, of één van hen, u tijdelijk vergezellen naar het herkomstland totdat u uw 

leven weer op de rails heeft. Financiële ondersteuning kan door de familie gegeven worden, ook als u in 

het buitenland verblijft, bijvoorbeeld door middel van stortingen. De opleidingen die u in België 

doorlopen heeft, kunnen u van dienst zijn om er een job te vinden. Er liggen geen stukken voor waaruit 

blijkt dat dit onmogelijk zou zijn. U kan bij terugkeer naar Noord-Macedonië nieuwe contacten 

aanknopen hetgeen uw integratie in de Noord- Macedonische samenleving zal vergemakkelijken. Er zijn 

geen redenen gevonden waaruit zou blijken dat dit niet mogelijk is.  

 

Al van jongs af verblijft u in België en bijgevolg heeft u hier school gelopen en een opleiding genoten. 

Getuige hiervan zijn de voorgelegde attesten van schoolbezoek en attesten van verworven 

competenties.  

 

Niettegenstaande uw opleiding heeft u, volgens het administratief dossier, nooit deelgenomen aan de 

reguliere arbeidsmarkt. In plaats van werk te zoeken heeft u gekozen om in de marginaliteit te leven en 

u te verrijken op andermans kap door meisjes seksueel uit te buiten of door gewelddadige 

vermogensdelicten te plegen. U kan niet buigen op een werkverleden. Uw economische binding met 

België is dan ook onbestaande . De vaardigheden die u tijdens uw opleiding in België hebt opgepikt, 

zullen u wellicht ook elders van pas kunnen komen. Niettegenstaande uw detentie niet zonder slag of 

stoot verloopt (zie hierboven) ziet de PSD en de gevangenisdirecteur een positieve evolutie in uw 

gedrag. Daarom worden u in het “Vonnis tot toekenning van een bijzondere maatregel” uitgesproken 

door de SURB op 06.12.2019 als bijzondere maatregel 5 uitgaansvergunningen toegekend. Er wordt 

van u verwacht dat u deelneemt aan een infosessie en een screening van de VDAB om vervolgens een 

opleiding als onderhoudsmecanicien te volgen en dat u op zoek gaat naar een psychosociale instelling 

die u kan begeleiden. Dit gegeven is echter niet van die aard om overwogen maatregel te milderen. U 

heeft in het verleden immers reeds bewezen dat u gemaakte afspraken slechts tijdelijk nakomt om 

vervolgens weer te vervallen in onbetrouwbaar gedrag. Zo zag de SURB zich genoodzaakt de 

voorwaardelijke invrijheidstelling die u op 26.01.2015 toegekend werd te herroepen. De VDAB opleiding 

die u toen geacht werd te volgen, werd immers stopgezet omdat u veelvuldig afwezig was en ook de 

afspraken met uw justitie assistent werden niet nagekomen. Niets garandeert dat u deze keer de 

opleiding wel tot een goed einde zou brengen. Uw gegeven woord bleek meermaals te berusten op loze 

beloften. U heeft verschillende keren aangetoond dat u gemakkelijk zwicht voor het snelle geldgewin in 

plaats van een opleiding met toekomstperspectieven op een vaste job en een geregeld inkomen vol te 

houden.  

 

U heeft geen elementen aangebracht met betrekking tot uw gezondheidstoestand of die van één van uw 

familieleden die een verwijdering onmogelijk zouden maken.  

 

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. Uw crimineel parcours 

is volkomen verwerpelijk. U bent er niet in geslaagd om u te integreren en de geldende waarden en 

normen en rechtsregels van het gastland te respecteren. Veroordelingen, detentie en begeleiding 

hebben geen gedragsverandering teweeggebracht. Uw crimineel gedrag is een ernstige aanslag op de 

openbare orde en draagt bij aan het gevoel van onveiligheid bij de burgers. De samenleving heeft het 

recht zich te beschermen tegen iemand die haar regels met voeten treedt en die zonder scrupules enkel 

uit is op makkelijk winstbejag ten koste van andermans integriteit en eigendomsrecht.  

 

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 voldoende ernstige bedreiging vormt voor 

een fundamenteel belang van de samenleving.” 

 

Uit deze bespreking blijkt dat de duur van verzoekers verblijf in België en zijn banden met België werden 

afgewogen ten aanzien van het gevaar voor de openbare orde. Er wordt rekening gehouden met het 

tijdsverloop sinds de misdrijven en verzoekers gedrag sindsdien, met zijn gezin en relationele banden, 

en de hinderpalen die hij zal hebben om het contact te onderhouden met zijn familie. Verder wordt ook 

rekening gehouden met zijn banden in België en de banden die hij nog heeft in Noord-Macedonië.  
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Verzoeker geeft in het middel uitgebreid weer dat hij het niet eens is met deze beoordeling, doch toont 

daarmee niet aan dat er pertinente elementen zijn waarmee de verwerende partij zou hebben nagelaten 

rekening te houden, noch toont hij aan waarom deze belangenafweging disproportioneel of kennelijk 

onredelijk zou zijn.  

 

Ook wat betreft het belang van het kind wordt in de bestreden beslissing overgegaan tot een 

belangenafweging. Deze luidt als volgt:  

 

“Uw zoon verblijft, gezien uw detentie en de afwezigheid van zijn moeder, bij uw ouders. U legde een 

“Pleegzorgattest - netwerkpleegzorg” d.d. 31.08.2016 voor waaruit blijkt dat uw moeder erkend 

pleegzorger is voor uw zoon. Het gaat om een vrijwillige plaatsing, wat betekent dat u als ouder de 

plaatsing in principe op ieder moment kan beëindigen. Het feit dat uw ouders als pleegouders optreden, 

is, zoals u terecht vernoemt in de vragenlijst, het gevolg van uw langdurige afwezigheid als vader. Door 

uw gevangenschap bent u afwezig als opvoeder en is uw zoon genoodzaakt om u te bezoeken in het 

penitentiair milieu. Er liggen geen stukken voor waaruit blijkt dat u na uw vrijstelling, indien u dat wenst, 

uw zoon niet mee zou kunnen nemen wanneer u België verlaat. Of eventueel zouden uw ouders, nadat 

u elders uw leven weer opgepikt heeft, hem naar u toe kunnen brengen. Kinderen volgen het 

verblijfsstatuut van hun ouders, aangezien de moeder van uw kind geen verblijfsstatuut heeft in België 

en uw verblijfsrecht door onderhavige beslissing beëindigd wordt, verliest ook uw zoon zijn verblijfsrecht. 

Het gegeven dat uw zoon in België geboren is, is op zich geen reden om aan te nemen dat hij zich niet 

zou kunnen aanpassen in het land van herkomst van één van zijn ouders dan wel in een derde land. Uw 

zoon is nog jong zodat redelijkerwijze verondersteld kan worden dat hij zich makkelijk aan nieuwe 

omstandigheden zal kunnen aanpassen. Bovendien blijkt uit niks dat de scholing van uw zoon een 

gespecialiseerd onderwijs vereist, noch een gespecialiseerde infrastructuur die enkel in België 

beschikbaar zou zijn.  

 

Het is niet onredelijk aan te nemen dat uw zoon, naast het Nederlands, ook de Macedonische taal 

beheerst. U legt immers een weliswaar ongedateerd document voor waaruit blijkt dat in uw thuismilieu 

meestal een ander taal dan Nederlands gesproken werd, er ligt geen stuk voor waaruit afgeleid kan 

worden dat dat niet langer zo is. Hoe dan ook, zelfs indien uw zoon de taal niet zou beheersen, kan 

gesteld worden dat jonge kinderen over het algemeen snel nieuwe talen oppikken.  

 

U zou er ook voor kunnen kiezen om uw zoon tot zijn meerderjarigheid verder toe te vertrouwen aan zijn 

pleegzorger, zijnde uw moeder, waarna uw zoon een verblijfsprocedure in België zou kunnen opstarten. 

U zat in detentie van 16.06.2013 tot 26.01.2015 en van 12.10.2015 tot op heden (met uitzondering van 

uw ontvluchting van 15.06.2017 tot 19.01.2018). Het feit dat u vader bent heeft u er niet van 

weerhouden om strafbare feiten te plegen en meerdere veroordelingen op te lopen. Dit getuigt allerminst 

van verantwoordelijkheid tegenover uw kind, zoals van het ouderlijk gezag zou mogen verwacht worden. 

Uw verschillende veroordelingen en in het bijzonder de laatste veroordeling is van die aard dat u uw 

vaderrol een beschamende invulling heeft gegeven. U heeft jonge meisjes in de prostitutie gedwongen 

en op deze wijze getoond dat u geen enkel respect heeft voor de integriteit van vrouwen. Er kunnen dan 

ook vragen gesteld worden bij uw voorbeeldfunctie als vader. Het is niet onredelijk aan te nemen dat uw 

aandeel in de opvoeding van uw zoon niet heel groot is aangezien u het grootste deel van zijn jonge 

leven in detentie zat.  

 

Overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM heeft de uitwijzing van een ouder die niet samenwoont 

met zijn minderjarig kind niet dezelfde ontwrichtende impact op het leven van deze kinderen als de 

uitwijzing van de ouder die wel als een gezin samenwoont met zijn minderjarige kinderen, zeker indien 

contact via telefoon en internet mogelijk blijft en er voor de kinderen geen beletsel bestaat om deze 

ouder te gaan opzoeken in diens land van herkomst. (EHRM 18oktober 2006, Uner/Nederland; EHRM 8 

januari 2009, Grant / het Verenigd koninkrijk; EHRM 17 februari 2009, Onur/het Verenigd Koninkrijk). 

Uw moeder kan België vrijelijk in en uitreizen en met uw zoon op bezoek komen daar waar u zal 

verblijven. Uit niks blijkt dat u geen contact met A. zou kunnen hebben wanneer u het land wordt 

uitgewezen. De moderne communicatietechnieken laten eveneens toe om via internet en/of telefoon 

vanuit het buitenland contact te onderhouden. Nu uw zoon gewend is aan uw afwezigheid, blijkt niet dat 

zulks een ingrijpende wijziging in het leven van uw zoon tot gevolg zou hebben.  

 

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

antecedenten kunnen opwegen tegen andere criteria waarmee rekening moet worden gehouden 

(EHRM 11 december 2016, nr. 77036/11, Salem/Denemarken, § 76; EHRM 16 mei 2017, nr. 25748/15, 

Hamesevic/Denemarken, § 40 (nietontvankelijkheidsbeslissing)). Uit hetgeen supra besproken werd, 

blijkt dat er ernstige redenen van openbare orde zijn die de beëindiging van uw verblijf noodzakelijk 

maken.” 

 

Aldus wordt wel degelijk overgegaan tot een beoordeling van het belang van het kind, en wordt ook hier 

gemotiveerd waarom de bescherming van de openbare orde voor gaat. Verzoeker citeert artikel 8 van 

het VN-Kinderrechtenverdrag en verwijst verder naar de arresten Nunez en Chavez van het EHRM. Hij 

toont hiermee niet aan dat de bestreden beslissing in strijd zou zijn met deze jurisprudentie. Vooreerst 

blijkt uit de bestreden beslissing dat verzoekers zoon hem kan vergezellen naar Noord-Macedonië en 

wordt gemotiveerd waarom het mogelijk wordt geacht dat het kind zich zal kunnen aanpassen aan die 

omstandigheden. Daarnaast wordt gemotiveerd dat verzoeker er ook voor kan kiezen het kind bij zijn 

actuele pleegvoogd - verzoekers moeder - te laten. De bestreden beslissing wijst erop het kind niet bij 

zijn vader verblijft, zodat dit niet dezelfde ontwrichtende impact op het kind heeft als een daadwerkelijke 

scheiding. Verzoeker zou in dat geval contact kunnen houden via moderne communicatiemiddelen en 

via bezoeken van verzoekers moeder en zijn zoon aan Noord-Macedonië. Verzoeker brengt geen 

elementen aan waarom deze beoordeling disproportioneel of kennelijk onredelijk zou zijn.  

 

Het eerste en het tweede middel zijn niet gegrond.  

 

2.2.1. Verzoeker voert een derde en een vierde middel aan (“eerste en tweede middel ten aanzien van 

het bevel om het grondgebied te verlaten”), dat hij uiteenzet 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 bevel om het grondgebied te verlaten van de gemachtigde van de Minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, G. V., Adviseur van 05.02.2020, hem ter 

kennis gebracht op 06.02.2020. 

 

Dat 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 zijn land van 

herkomst. 

 

a. Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur 

 

Met betrekking tot het bevel om het grondgebied te verlaten, merkt verzoeker op dat dit bevel volgens 

de beslissing in werking zal treden van zodra hij voor de gerechtelijke instanties voldaan heeft. 

 

Bijkomend wordt er geen termijn voor vrijwillig vertrek voorzien in de beslissing. 

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

en het GEHEEL van elementen in dit dossier. 

 

Reeds jaren geleden kwam verzoeker als minderjarige naar België samen met zijn ouders en heeft hij 

hier zijn kinder - en jeugdtijd doorgebracht. Verzoeker werd zelfs geboren op Belgisch grondgebied. 

Zoals verwerende partij goed weet, zijn alle belangen van verzoeker in België gecentraliseerd. 

Verzoeker heeft zijn land van herkomst nooit gekend en heeft er geen familie meer. De banden met zijn 

land van herkomst zijn absoluut minimaal. 

 

Bovendien heeft verzoeker een uitgebreid gezinsleven hier in België hetgeen niet wordt betwist door 

verwerende partij die het volgende stelt: 

 

"Het wordt niet betwist dat u zich kan beroepen op een gezinsleven in de zin van het artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM)." 

 

Verzoeker heeft ook een minderjarige zoon in België en wenst de zorg voor zijn zoon opnieuw op zich te 

nemen van zodra hij in die mogelijkheid is. Door zijn gunstig detentieverloop komt hij weldra in 
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aanmerking voor een strafuitvoering onder de modaliteit van het elektronisch toezicht waardoor hij de 

zorg voor zijn zoon opnieuw op zich kan nemen. 

 

Verwerende partij heeft hiermede geen rekening gehouden. Bovendien dient het ook te worden 

opgemerkt dat de belangen van het kind hiermede ernstig in het gedrang komen. Immers werd het kind 

reeds van bij de geboorte in de steek gelaten door de biologische moeder en heeft het kind recht om te 

worden opgevoed door de vader conform de bepalingen van het kinderrechtenverdrag (supra)! 

Ook hiermede werd integraal geen enkele rekening gehouden. 

 

Het kind heeft een zeer goede en nauwe band met zijn vader. Hij komt zeer regelmatig samen met zijn 

grootouders op bezoek bij verzoeker in de gevangenis. Intussen verloopt de detentie van verzoeker 

gunstig waardoor het hem ook toegelaten is om enkele uitgaansverloven te hebben. 

 

Hierdoor onderhoudt hij tevens contact met zijn zoon. Hij wil deze band met zijn zoon nooit verliezen en 

wenst integendeel het contact met zijn zoon verder uit te breiden en de zorg en opvoeding op zich te 

nemen voor zijn zoon van zodra hij een voorwaardelijke invrijheidsstelling onder elektronisch toezicht 

verkrijgt. 

 

Deze familie leeft al jaren samen en vormt een gezin in de zin van artikel 8 EVRM. 

 

Artikel 8 van het EVRM is dan ook van toepassing. 

 

Ook verwerende partij erkent dat artikel 8 EVRM van toepassing is door het volgende te stellen: 

"Het wordt niet betwist dot u zich kan beroepen op een gezinsleven in de zin van het artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. " 

 

Doch meent men evenwel dat het BGV wordt gerechtvaardigd omwille van een gevaar voor de 

openbare orde. Men heeft bij die stelling geen rekening gehouden met de actuele situatie van 

verzoeker, noch met de actuele dreiging die hij zou vormen. Ook werd er geen termijn voorzien voor een 

eventueel vrijwillig vertrek, niettegenstaande het zich hier handelt om een eerste BGV. Hieruit kan 

verzoeker afleiden dat ook het BGV ingegeven is door het feit dat verwerende partij van mening is dat 

verzoeker een gevaar vormt voor de openbare orde. 

 

Dit betekent dat ook in het kader van het BGV verwerende partij diende na te gaan of verzoeker 

inderdaad een ernstig, reëel en actueel gevaar vormt voor de openbare orde. Verzoeker kan enkel 

besluiten dat verwerende partij in haar beslissing ingaat op de strafrechtelijke antecedenten van 

verzoeker zonder oog te hebben voor zijn actuele situatie. Het klopt dat verzoeker in het verleden 

misstappen heeft begaan doch hij heeft inmiddels ingezien dat dit niet kan worden getolereerd in onze 

samenleving. Om die reden zet hij zich thans steevast in om te kunnen re-integreren in onze 

maatschappij. Doch verwerende partij schuift dit element ter zijde en stelt dat verzoeker zich slechts 

voor een beperkte tijd aan gemaakte afspraken kan houden. Dit is een zeer kortzichtige stelling en 

houdt geen rekening met de huidige inspanningen van verzoeker. 

 

Verder hield men geen rekening met het persoonlijk gedrag van verzoeker en maakt men verkeerdelijk 

geen toepassing van de Richtlijn 2004/38/EG die betrekking heeft op de 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. 

 

Hieruit blijkt de onzorgvuldigheid waarmee ze dit dossier hebben behandeld. Bovendien werd er geen 

enkel nuttig stuk gevoegd aan de beslissing waardoor het voor verzoeker bijna onmogelijk is om de 

juistheid ervan te verifiëren. 

 

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 is onredelijk van verwerende partij om verzoeker zijn verblijf te beëindigen én een BGV af te leveren 

zonder het grondig nagaan van de persoonlijke en familiale gevolgen die deze beslissingen met zich 
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meebrengen. In de eerste plaats besluit men tot het beëindigen van verzoeker zijn verblijf waarbij men 

geen rekening hield met zijn actueel persoonlijk gedrag en zijn eventuele dreiging die hij NU zou vormen 

voor de openbare orde. Dit hangt samen met het BGV dat is afgeleverd op basis van dezelfde 

argumentatie. Er werd enkel in zeer algemene bewoordingen gesteld dat verzoeker een gevaar is voor 

de openbare orde, gelet op zijn strafrechtelijk verleden en dat er ook vermoedelijk recidivegevaar is. 

Verwerende partij gaat niet voldoende in op de belangen van het minderjarig kind niettegenstaande dit 

een hoofdzakelijke overweging dient te zijn in de beoordeling van een beslissing tot beëindiging van het 

verblijf. 

 

Men gaat er eenvoudigweg van uit dat het kind van verzoeker nog jong is en zijn vader mee kan volgen 

naar het land van herkomst. Doch het kind is intussen leerplichtig en heeft zijn ganse leven in België 

gewoond. Het is absoluut onredelijk om aan te nemen dat het kind zijn vader kan volgen naar het land 

van herkomst en bovendien is het voor verzoeker niet mogelijk om zijn zoon toe te vertrouwen aan zijn 

pleegzorger! Dit is een tijdelijke oplossing tot verzoeker in vrijheid gesteld wordt en de zorg voor zijn 

kind op zich kan nemen. 

 

Verzoeker dient de opvoeding van zijn kind opnieuw op zich te nemen en wil hiertoe de mogelijkheid 

krijgen. Het is onredelijk van verwerende partij om hiermede geen rekening te houden. 

 

Het is geheel disproportioneel om het belang van het kind dermate te beschamen door te stellen dat hij 

op afstand contact dient te houden met zijn vader terwijl men even eerder in de beslissing stelde dat het 

kind he verblijfsstatuut van zijn vader zal volgen en onherroepelijk zal dienen terug te keren naar 

Macedonië samen met vader. 

 

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 heeft met bovenstaande elementen geen, minstens onvoldoende rekening gehouden bij het nemen 

van de beslissing. Verzoeker heeft een zoon. Zijn zoon werd hier geboren en wordt opgevoed volgens 

de Belgische normen en waarden. Het kind zijn belangen zijn allen in België gelegen. Het is onredelijk 

om verzoeker zijn verblijf te beëindigen zonder rekening te houden met het hoger belang van het kind. 

Bovendien is men ook het actueel en reëel gevaar voor de openbare orde niet nagegaan. Men houdt het 

enkel op vermoedens! 

 

De moeilijkheden die verzoeker en zijn gezin zullen ondervinden bij een terugkeer naar het land van 

herkomst zijn ernstig en hebben een rechtstreekse invloed op zijn minderjarige kind. Het is een 

onoverkomelijke hindernis om terug te keren naar het land van herkomst, niettegenstaande verwerende 

partij hier een andere mening op na houdt zonder ook maar enig gedegen onderzoek te voeren naar de 

effectieve gevolgen voor dit gezin. Bovendien is het ook geen optie dat verzoeker alleen dient terug te 

keren zonder zijn gezin. Deze maatregel is niet geschikt en niet strikt noodzakelijk om het nagestreefde 

doel te verwezenlijken. 

 

Het mag duidelijk zijn dat de beëindiging van zijn verblijf totaal onredelijk is! 

Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat verwerende partij erin gefaald heeft het dossier van 

verzoeker grondig te onderzoeken en rekening te houden met alle elementen. 

 

b. Dit houdt ook een schending in van het motiveringsbeginsel 

 

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



  

 

 

X - Pagina 38 

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. 

 

Hieruit volgt dus dat deze 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. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat er geen grondig, recent en individueel onderzoek naar de situatie 

van verzoeker werd gevoerd rekening houdend met de elementen die hij in zijn recht van antwoord heeft 

geformuleerd. 

 

Noch werd er een onderzoek gevoerd naar zijn actueel persoonlijk gedrag en de eventuele dreiging die 

hij thans zou vormen voor de openbare orde. De dreiging moet bestaan op het ogenblik dat de 

beslissing tot beëindiging door de nationale autoriteit wordt genomen. 

 

Men houdt bij de beslissing echter enkel rekening met de veroordelingen die verzoeker opliep. Men 

verwijst eveneens naar de beoordeling van het verblijf in de gevangenis waarbij men terecht opmerkt 

dat alle uitgaansverloven een gunstig verloop kennen en de detentie een positieve evolutie kent. 

Niettemin menen zij toch dat hoewel de detentie van verzoeker vlekkeloos verloopt dat hij een gevaar 

KAN vormen voor de openbare orde. Dit staat haaks op elkaar! 

 

Immers zou de gevangenis en de Strafuitvoeringsrechtbank nooit UV's toestaan indien er een 

recidiverisico zou bestaan! De taak van de SURB is immers de ultieme bescherming van de 

maatschappij. De beslissing werd derhalve gebrekkig gemotiveerd en verwijst enkel naar de 

veroordelingen van verzoeker zonder een gedegen motivering omtrent de actuele persoonlijke dreiging 

die verzoeker nu zou vormen. 

 

Dat de bestreden beslissing met betrekking tot de beëindiging van het verblijf 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 haar besluit is gekomen. 

 

Zij stellen dat artikel 8 van het EVRM niet geschonden is aangezien de bescherming van de orde en het 

voorkomen van de strafbare feiten de inmenging in het uitoefenen van het recht op de eerbiediging van 

het gezins - en privéleven rechtvaardigen. Doch men dient hierbij aan te tonen dat verzoeker thans een 

prominent en actueel dreigend gevaar vormt voor de openbare orde. Dit bewijs kan niet uitsluitend 

gebaseerd zijn op de gerechtelijke antecedenten van verzoeker. Een vage mogelijkheid van recidive 

volstaat hierbij niet. 

 

Men dient het risico in te schatten dat verzoeker in de toekomst zal vormen voor de openbare orde. 

Hierbij mag men, doch niet uitsluitend, rekening houden met reeds uitgesproken veroordelingen, men 

dient echter ook rekening te houden met de reclassering van betrokkene en zijn re-integratie in de 

maatschappij. Dit is een belangrijke toetssteen om het gevaar voor de openbare orde te kunnen 

beoordelen. De beoordeling van een mogelijk recidivegevaar komt in de eerste plaats toe aan de SURB. 

Indien zij de gunst van beperkte detentie toekennen dan impliceert dit goed gedrag van de betrokkene 

en geen gevaar voor de openbare orde. 

Zijn gunstige detentie toont aan dat verzoeker in de toekomst geen strafbare feiten zou plegen die een 

actueel en onmiskenbaar risico vormen voor de maatschappelijke veiligheid en de openbare orde. 

Er wordt verwezen naar de positieve actualisatieverslagen van de Psychosociale dienst van de 

gevangenis te Antwerpen die u in bijlage kan terugvinden. Zijn reclassering en re-integratie in onze 

maatschappij kent een positieve evolutie. 
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Hij is vastberaden om in te zetten op een positieve re-integratie in de maatschappij en dit uit zich reeds 

duidelijk in de positieve adviezen van de gevangenis te Antwerpen. Bovendien komt hij thans zelfs in 

aanmerking voor elektronisch toezicht! 

 

Er werd met deze elementen geen rekening gehouden! 

 

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 aangehaalde elementen en dit in zijn geheel had moeten 

beoordelen. 

 

Verzoeker wenst op te merken dat de beslissing van verwerende partij getuigt van een schending van 

de beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

C. 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 ouders beschikken over Belgische verblijfsrechten en zijn halfzus is Belg. 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: 

 

"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. In casu heeft men meermaals bij de 

motivering verwezen naar de verscheidene inreisverboden die verzoeker zou hebben in het buitenland. 

Dit is echter geen overweging om haar beslissing te rechtvaardigen daar het gaat om overwegingen 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. 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. 
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Het is duidelijk dat verwerende partij in haar beslissing voornamelijk verwijst naar de uitgesproken 

veroordelingen van verzoeker. Nochtans is het feit dat een persoon 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 

Het aantal strafbare feiten 

De veroorzaakte (concrete) schade 

 

Indien er geen sprake is van een actueel gevaar mag het verblijfsrecht niet worden beëindigd. Uiteraard 

is ook het BGV ongegrond. 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. 

 

Tweede middel: Schending van artikel 8 EVRM 

 

a. Artikel 8 EVRM 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt op geen enkele wijze dat verwerende partij voldoende rekening heeft 

gehouden met het feit dat verzoeker familie heeft in België én dat zijn zoon nooit elders heeft verbleven. 

Hij werd zelfs in België geboren. 

 

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

beslissing werd genomen. 

 

Dat een eventuele terugkeer van verzoeker naar het land van herkomst wel degelijk een schending zou 

uitmaken van art 8 van het EVRM en dit wordt ook erkend door verwerende partij (supra). 

Artikel 8 EVRM luidt: 

 

Lid 1 

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

correspondentie. 

 

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'. 

 

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. 

 

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. 

 

Verzoeker heeft een hechte band met zijn gezin in België en heeft geen enkel opvangnetwerk in zijn 

land van herkomst. Wanneer hij zou moeten terugkeren naar het land van herkomst zal hij volledig op 
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zichzelf aangewezen zijn daar hij geen familie of vrienden heeft die hem kunnen opvangen en de nodige 

steun kunnen bieden. Niemand van zijn familie verblijft in zijn land van herkomst. 

 

Alle belangen van het gezin zijn reeds ettelijke jaren in Europa en al jarenlang in België gevestigd! 

 

De familie B. vormt zonder meer een gezin zoals geviseerd door artikel 8 EVRM. Zij hebben recht op de 

eerbiediging van hun gezinsleven. Verzoeker heeft hier een kind en heeft zijn leven hier in België 

volledig opgebouwd en is duidelijk duurzaam verankerd in onze samenleving. Verzoeker kan hier in 

België bij zijn gezin terecht en heeft geen familie of vrienden die hem zouden kunnen opvangen in zijn 

land van herkomst. Elk belang van hem is gesitueerd in België en hij is al ettelijke jaren niet meer in zijn 

land van herkomst geweest. De banden met zijn land van herkomst zijn nihil en hij beschikt aldaar niet 

over een opvangnetwerk voor de nodige steun. Terugkeren naar zijn land van herkomst is enkel en 

alleen in dat opzicht absoluut niet opportuun of redelijk. 

 

Bovendien dient er ook rekening te worden gehouden met de belangen van het kind. 

 

Dat er wel degelijk sprake is van een ernstige schending van artikel 8 EVRM. 

 

b. Schending van het IVRK Art 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

"Bij het nemen von een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land" 

 

Deze bepaling is een indirecte verwijzing naar het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

De zoon van verzoeker heeft zijn vader nodig en de minderjarige kinderen dienen als essentiële 

overweging in aanmerking te worden genomen bij het nemen van een beslissing tot beëindiging van het 

verblijf van hun vader. 

 

Tevens geldt artikel 9 van het Internationale Verdrag betreffende de Rechten van het Kind: 

 

"1. De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden van zijn of haar ouders 

tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten onder voorbehoud van de mogelijkheid van rechterlijke 

toetsing, in overeenstemming met het toepasselijk recht en de toepasselijke procedures, beslissen dat 

deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind. Een dergelijke beslissing kan noodzakelijk zijn 

in een bepaald geval, zoals wanneer er sprake is van misbruik of verwaarlozing van het kind door de 

ouders, of wanneer de ouders gescheiden leven en er een beslissing moet worden genomen ten 

aanzien van de verblijfplaats van het kind. 

2. In procedures ingevolge het eerste lid van dit artikel dienen alle betrokken partijen de gelegenheid te 

krijgen aan de procedures deel te nemen en hun standpunten naar voren te brengen. 

3. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind dat van een ouder of beide ouders is 

gescheiden, op regelmatige basis persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks contact met beide ouders 

te onderhouden, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind." 

Hier wordt met het welzijn van het kind en zijn belangen gespeeld, in de meest negatieve zin! 

 

Bovendien sprak het Europees Hof zich reeds uit in een vergelijkbare zaak, nl: Case of Nunez v. 

Norway (Application no. 55597/09) - 28 June 2011 

 

In dit arrest wordt het volgende vermeld: 

 

§1. It is to be noted that from their birth in 2002 and 2003, respectively, until the City Court's judgment of 

24 May 2007 in the custody case, the children had been living permanently with the applicant, who had 

also assumed their daily care since her separation from their father in October 2005. (...) As observed by 

the Supreme Court minority, together with the father, the applicant was the most important person in the 

children's lives. 

 

§2. Also, an egually important consequence of the said judgment of 24May 2007 was that the children, 

who had lived all their lives in Norway, would remain in the country in order to live with their father, a 

settled immigrant. 
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§3. Moreover, in the assessment of the Supreme Court's minority, the children had experienced stress, 

presumably due to the risk of their mother's being expelled as well as disruption in their care situation, 

first by their parents' being separated, then by being moved from their mother's home to that of their 

father. They would have difficulty in understanding the reasons were they to be separated from their 

mother. Pending her expulsion and the two-year re-entry ban she would probably not return to Norway 

and it was uncertain whether they would be able to visit her outside Norway. The Court has taken note 

that, as observed by the Supreme Court's majority, Mr O. stated that, in the event that the applicant 

were to be expelled, he would facilitate contacts between the children and her, notably during summer 

and Christmas holidays. According to the Supreme Court's majority, there was no reason to assume that 

it would not be possible to maintain contact between the children and the applicant during the expulsion 

period. Nevertheless, the Court observes that, as a result of the decisions taken in the expulsion case 

and in the custody case, the children would in all likelihood be separated from  

their mother practically for two years, a very long period for children of the ages in question. There is no 

guarantee that at the end of this period the mother would be able to return. Whether their separation 

would be permanent or temporary is in the realm of speculation. In these circumstances, it could be 

assumed that the children were vulnerable, as held by the minority of the Supreme Court. 

 

Kinderen hebben het recht door (beide) ouders opgevoed en verzorgd te worden! Iets wat verzoeker 

wenst op zich te nemen. 

 

Verwerende partij dient hier rekening mee te houden, doch faalt hierin! 

 

De belangen van het kind dienen vooropgesteld te worden in dit dossier. Het Hof van Justitie laat in het 

arrest Chavez zien dat de belangen die de lidstaat moet afwegen in het kader van het hoger belang van 

het kind, zeer concrete normen en een zeer intensieve beoordeling bevatten. Het arrest specifieert dat 

in het hogere belang van het kind alle betrokken omstandigheden in beschouwing dienen te worden 

betrokken, meer in het bijzonder de leeftijd van het kind, zijn lichamelijke en emotionele ontwikkeling, de 

mate van zijn affectieve relatie, zowel met de ouder die burger is van de Unie is, als met de ouder die 

onderdaan van een derde land is, evenals het risico dat voor het evenwicht van het kind zou ontstaan 

indien het van deze laatste ouder zou worden gescheiden.'1 

 

Dit is geenszins gebeurd. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt immers op geen enkele manier dat met dit alles rekening werd 

gehouden. Dit is dan ook onaanvaardbaar! 

Besluit : 

Dat gelet op het ernstig middel van verzoeker, verzoeker dan ook met aandrang vraagt huidige 

beslissing te willen vernietigen omwille van de gebrekkige motivering, onzorgvuldige behandeling en 

schending van het redelijkheidsbeginsel en de schending van artikel 8 EVRM met inbegrip van een 

schending van de belangen van het kind. 

 

HvJ EU 10 mei 2017, Chavez Vilchez eea., C-133/15."   

 

2.2.2. In deze middelen herhaalt verzoeker, mits enkele minieme cosmetische aanpassingen ten 

aanzien van de bevelscomponent van de beslissing, in essentie dezelfde grieven met betrekking tot zijn 

banden met België en het land van herkomst, de ontwikkeling van zijn privéleven, zijn gezinsleven en 

het belang van zijn minderjarig kind.  

 

Al deze grieven werden reeds besproken naar aanleiding van het eerste en het tweede middel. De Raad 

ontwaart in deze middelen enkel reeds dezelfde elementen die hoger reeds werden aangevoerd. De 

Raad dient te dezen dan ook te verwijzen naar hogerstaande bespreking van het eerste en het tweede 

middel.  

 

2.3.1. Verzoeker voert tenslotte een vijfde middel aan (enig middel ten aanzien van het inreisverbod), 

dat hij uiteenzet als volgt :  

 

“Middelen: Schending van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen (hierna: Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen), van artikel 

62 van de Vreemdelingenwet, en artikel 74/11 §1 VW 

Schending van de redelijkheidsbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel 

Schending van artikel 8 EVRM 
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Geschonden bepalingen en bespreking: 

Artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van 

Vreemdelingenwet bepalen dat de administratieve beslissingen zowel in feite als in rechte moeten 

worden gemotiveerd. 

De artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen stellen dat de administratieve 

handeling uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd en dat in de motivering van de akte de feitelijke en 

de juridische motivering dienen te worden opgenomen. Bovendien dient de motivering afdoende te zijn. 

Zo stipuleert artikel 62 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

"De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.[...]" 

Er moet worden benadrukt dat conform artikelen 2 en 3 Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen in 

de motivering van de administratieve beslissing steeds uitdrukkelijk de feitelijke en de juridische gronden 

vermeld moeten worden opdat de betrokken perso(o)n(en) kennis zouden hebben van gronden waarop 

de administratieve overheid zich baseert om een (weigerings)beslissing te nemen. 

Uit de samenlezing van de artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen volgt 

duidelijk dat: 

a) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden; 

b) In de motivering (opgenomen in de betrokken administratieve beslissing) zowel de feitelijke als de 

juridische gronden dienen vermeld te worden; 

c) De motivering afdoende dient te zijn; 

In casu is de bestreden beslissing van 05.02.2020 op een niet-afdoende wijze gemotiveerd. 

Verzoeker wenst dat Uw Raad er akte van neemt dat verwerende partij in de bestreden beslissing niet 

meedeelt waarom er een inreisverbod van tien jaar uitgevaardigd dient te worden aan verzoeker. 

Waarom meteen gekozen werd voor een uitzonderlijk lange termijn van 10 jaar en geen kortere termijn 

werd toegekend, wordt geenszins afdoende verduidelijkt. Er wordt enkel vermeld dat verzoeker een 

gevaar zou vormen voor de openbare orde. 

Zoals reeds hierboven uiteengezet is, kan verzoeker zich niet verzoenen met de beslissing tot 

beëindiging van verblijf evenals het bevel om het grondgebied te verlaten. Hieruit volgt dat het 

inreisverbod, dat steeds gekoppeld is aan dergelijke beslissing tevens geen stand kan houden. 

Verzoeker stelt immers dat hij geen actueel en reëel risico vormt voor de openbare orde. 

Het feit dat verzoeker in het verleden strafrechtelijke feiten heeft gepleegd, laat verwerende partij niet 

toe om zomaar een inreisverbod op te leggen van 10 jaar. Verzoeker erkent dat hij in het verleden 

fouten heeft gemaakt en draagt hier thans zijn verantwoordelijkheid voor. Bovendien heeft hij ingezien 

dat het absoluut noodzakelijk is om zich te re-integreren in de maatschappij en hiertoe heeft hij intussen 

de noodzakelijke stappen genomen. Zijn detentie verloopt dan ook bijzonder gunstig. 

Een rechtvaardig evenwicht tussen het algemeen belang en het belang van het individu, is in cosu ver te 

zoeken, en als zijn reclassering niet meer kan worden opgenomen in de beoordeling van het opgelegde 

inreisverbod in de bestreden beslissing dan is de sanctie die daarop wordt gesteld wordt te verregaand 

en volstrekt disproportioneel. 

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

onzorgvuldig en onredelijk tot stand gekomen. 

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

[~] 

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

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

veiligheid. " 

Uitde parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de 

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

omzetting van de richtlijn 2008/115/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 over 

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

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

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

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

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

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

In casu, heeft verwerende partij geen termijn voor een eventueel vrijwillig vertrek voorzien. Bijkomend 

heeft men ook geen ernstige belangenafweging gemaakt die rekening houdt met het gunstig 

detentieverloop. Immers baseert men zich enkel op het ongunstig strafrechtelijk verleden van verzoeker 

en trekken zij deze conclusie door bij hun beoordeling met de stelling dat verzoeker niettegenstaande 

zijn huidig gunstige detentie een gevaar blijft voor de openbare orde. 
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Het getuigt allereerst van onredelijke besluitvorming van tegenpartij om het loutere feit dat verzoeker in 

het verleden foute keuzes heeft gemaakt ook te veralgemenen op zijn situatie naar de toekomst toe. 

Daar waar de bestreden beslissing stelt dat verzoeker een gevaar vormt voor de openbare orde, stelt 

verzoekende partij dat zulks manifest in strijd is met de werkelijkheid. Hiervoor verwijst hij naar de 

actualisatieverslagen van de Psychosociale dienst van de gevangenis te Antwerpen (PSD). 

Lezing van deze verslagen leert dat verzoeker zich zeer stipt houdt aan de gemaakte afspraken en 

verder wil inzetten op zijn reclasseringsplan. Ook keerde hij tijdens zijn uitgangsverloven stipt terug naar 

de gevangenis. Ook heeft verzoeker vast woonst bij zijn ouders (wanneer hij de strafinrichting verlaat). 

Verder wordt er samen met de PSD gezocht naar een begeleiding voor verzoeker die kan inspelen op 

de noden van verzoeker. Ook na de teleurstelling dat verzoeker niet kon deelnemen aan bepaalde 

opleidingen tijdens zijn detentie blijft hij zich goed gedragen en blijft hij zich houden aan de gemaakte 

afspraken. 

Het verslag dd. 15.01.2020 stelt tevens het volgende: 

"Waar hij in het verleden soms impulsief reageerde en niet vies was van een confrontatie aan te gaan, 

kan hij zich nu beter handhaven en houdt hij zich in." 

De bestreden beslissing wordt niet gemotiveerd, of minstens gebrekkig omtrent de betekening van een 

inreisverbod met de termijn van 10 jaar. 

In de bestreden beslissing wordt op quasi automatische wijze een inreisverbod opgelegd voor de termijn 

van 10 jaar, hoewel verzoeker zijn centrum van belangen in het Rijk heeft gevestigd. Meer nog, de 

motivering van verwerende partij betreft slechts een overname van de argumenten die ook in de 

beslissing tot beëindiging van zijn verblijf alsook bij het bevel om het grondgebied te verlaten zijn 

opgenomen. 

Waarom een maximumtermijn van 10 jaar wordt gehanteerd, wordt eveneens niet nader uiteengezet 

met een gefundeerde motivering die niet zomaar een overname is van de argumenten uit de overige 

beslissing. 

Verzoeker stelt vast dat verwerende partij een inreisverbod oplegt voor de termijn van 10 jaar zonder 

enig degelijk onderzoek naar en motivering omtrent 

de duur van het inreisverbod. 

Waarom deze termijn wordt gehanteerd, wordt bijgevolg niet afdoende uiteengezet. 

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

onredelijke wijze gehandeld. 

De motivering van het inreisverbod is des te belangrijker aangezien het verbod voor de hele 

Schengenzone geldt. 

Met andere woorden, indien er de komende jaren in één van de landen van de Schengenzone voor 

verzoeker de mogelijkheid zou zijn om zich in regel te stellen met de administratie aldaar en hij aldus 

een verblijf zou kunnen bekomen, zou dit allemaal belemmerd kunnen worden door het inreisverbod van 

10 jaar dat door verwerende partij wordt opgelegd. 

Iedere zorgvuldige en redelijke administratieve overheid dient zijn beslissingen omstandiger te 

motiveren en dit op een afdoende wijze telkens wanneer verwerende partij een discretionaire 

bevoegdheid uitoefent. 

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

Bestuurshandelingen, artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel schromelijk met de voeten werden getreden. 

De handelswijze van de verwerende partij getuigt van een kennelijk onredelijk en een kennelijk 

onzorgvuldig bestuur. 

De bestreden beslissing is om die redenen niet afdoende en gebrekkig gemotiveerd. 

De vermelde motivering, dat verzoeker "hardnekkig weigert aan de terugkeerverplichting te voldoen", is 

niet afdoende om het inreisverbod van 10 jaar te motiveren. 

Tien jaar is een totaal buitenproportionele termijn die op geen enkel objectief gegeven steunt, terwijl 

verzoeker duidelijk te kennen gaf dat hij nog een wettelijk motief heeft om in België te verblijven. 

Er wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met de specifieke en concrete omstandigheden van 

het dossier, zoals geschetst in het feitelijk gedeelte, en zoals bekend aan verwerende partij. 

De beslissing nemen met vermelde argumenten vormt machtsmisbruik in hoofde van verwerende partij, 

minstens is het een schending van het redelijkheidsbeginsel. 

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

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

omzetting van artikel 11 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten 

voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (Pb.L. 

24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.). 
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In die zin wordt in de parlementaire voorbereiding m.b.t. artikel 74/11 van de vreemdelingenwet en het 

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

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

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

In de bestreden beslissing wordt op automatische wijze een inreisverbod opgelegd voor een uiterst 

lange termijn van 10 jaar. 

De wet vereist een evenredigheidstoets. 

Dit gebeurt in casu niet. 

Een schending van de materiële motiveringsplicht dient dan ook te worden aangenomen. 

Verzoeker heeft geen enkele familielid meer in zijn land van herkomst, noch heeft hij een plaats waar hij 

kan verblijven indien hij dient terug te keren naar zijn land van herkomst. Al zijn familieleden zijn in het 

Rijk gevestigd. Er werd geen rekening gehouden met de familiale sociale banden van verzoeker in het 

Rijk en met zijn middelen in het land van herkomst. 

Kortom, verwerende partij heeft geenszins onderzocht wat de gevolgen zijn indien verzoeker zou 

terugkeren naar het land van herkomst. 

Verzoeker is afhankelijk van zijn ouders. Verwerende partij diende hiermee minstens rekening te 

houden ingevolge artikel 74/13 van de Vw. Dat deze bepaling allicht refereert naar artikel 8 van het 

EVRM. 

Bovendien dient men ook rekening te houden met de rechten van het kind en het belang van het kind. 

Zoals reeds uiteengezet heeft verzoeker een minderjarige zoon die in België werd geboren en die thans 

bij zijn ouders verblijft. Hij wil zeer graag de zorg en opvoeding van zijn zoon terug op zich nemen van 

zodra dit mogelijk is. 

Indien hij dient terug te keren naar zijn land van herkomst zal het kind in elke mogelijke optie 

blootgesteld worden aan schendingen van zijn rechten. In de optie dat hij met zijn vader dient mee te 

gaan naar het land van herkomst zal hij geen contact meer hebben met zijn grootouders en overige 

familieleden. Bovendien is het kind nog nooit in het land van herkomst geweest en zijn al zijn belangen 

in België gesitueerd. Het zou dus disproportioneel zijn om het kind weg te trekken uit zijn vertrouwde 

omgeving. Hoe dan ook werd het belang van het kind hier niet als hoofdzakelijk bestanddeel bij de 

beoordeling in acht genomen. 

In de optie dat het kind hier dient te blijven bij zijn grootouders stelt zich het probleem dat het kind zijn 

vader niet meer zal zien. Immers is het voor vader onmogelijk om hem in België te komen bezoeken en 

bovendien is het ook niet mogelijk voor het kind om steeds naar zijn vader te reizen aangezien hij 

minderjarig is en er steeds een volwassene zou dienen mee te gaan. Dit kost niet alleen veel geld maar 

is ook een nefaste situatie voor het kind die het recht heeft om door zijn ouder te worden opgevoed. Het 

kind zal onherstelbaar getekend worden door deze handelingswijze. 

Er werd met het belang van het kind niet de minste rekening gehouden. 

Het is de logica zelve, volgens verzoeker, dat verwerende partij de hogere rechtsnormen nagaat 

alvorens te besluiten dat de meest ingrijpende maatregel, namelijk het nemen van een inreisverbod, dat 

uit de bestreden beslissing allerminst kan afgeleid worden of er effectief rekening werd gehouden met 

bovenvermelde elementen namelijk het gezins- en familieleven en de belangen van het kind. 

Gelet op het voorgaande staat het dan ook vast dat verzoeker niet valt onder toepassing van deze 

uitzonderingsmaatregel, minstens dient door de Raad te worden vastgesteld dat de motivering 

gebrekkig en niet afdoende is. De motieven dragen geenszins het inreisverbod, gezien verwerende 

partij geenszins motiveert waarom een termijn van 10 jaar inreisverbod gerechtvaardigd en 

proportioneel is. 

Dit middels is derhalve ernstig en gegrond.” 

 

2.3.2. Verzoeker acht het inreisverbod van tien jaar disproportioneel. Hoger werd reeds vastgesteld dat 

de feiten waaraan verzoeker zich schuldig heeft gemaakt bijzonder ernstig zijn en de fysieke en 

psychische integriteit van anderen ernstig in gevaar brengt. Verzoeker heeft meermaals gerecidiveerd 

en zich niet aan de strafuitvoeringsvoorwaarden gehouden. Het enkele feit dat de meest recente 

psychosociale verslagen voorzichtig positief zouden zijn, weegt niet zwaar genoeg door om verzoekers 

gevaarlijke gedrag en ernstige recidive uit te wissen. Daarenboven werd in de bestreden beslissing ook 

vastgesteld dat verzoeker zich soms voor korte periodes beter weet te gedragen, wanneer dit voordelig 

voor hem is (zoals met het oog op een voorwaardelijke vrijlating), om vervolgens alweer te hervallen in 

zijn misdadige gedrag. Door hier herhaaldelijk op te wijzen, weerlegt verzoeker echter niet de motieven 

van de bestreden beslissing.  

 

Waar verzoeker aanvoert dat hij de duur van tien jaar disproportioneel vindt, en enkel gesteund is op het 

feit dat hem geen termijn om het grondgebied te verlaten werd gegeven, blijkt dat de deelbeslissing, 

waarbij een inreisverbod van tien jaar wordt opgelegd, steunt op de volgende motivering:  
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“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 de 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 bezoekt.  

 

U startte reeds op jonge leeftijd met het plegen van ‘als misdrijf omschreven feiten’ (mof) en de 

Jeugdrechtbank diende meermaals in te grijpen. Er werden u tal van kansen geboden u te herpakken 

vanuit het thuismilieu met ondersteunende en alternatieve voorwaarden en begeleidingen. Tevens 

werden verscheidene plaatsingen in de gemeenschapsinstellingen gerealiseerd. De maatregelen 

opgelegd door de Jeugdrechtbank hadden tot doel om ervoor te zorgen dat u in de toekomst op het 

rechte pad zou blijven en dat u tot het besef zou komen dat uw crimineel gedrag onaanvaardbaar was. 

De opgelegde maatregelen van jeugdbescherming hebben niet het beoogde effect verwezenlijkt. U 

herviel telkens weer in uw gekende gedragspatroon. Het is duidelijk dat u de geboden kansen van de 

Jeugdrechtbank niet gegrepen heeft.  

 

Als minderjarige pleegde u reeds meerdere diefstallen waarbij soms ook geweld gebruikt werd. Op 

meerderjarige leeftijd ging u gewoon door met het plegen van strafbare feiten.  

 

Op 20.01.2014 werd u door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 40 maanden daar u zich schuldig gemaakt had aan diefstal door middel 

van geweld of bedreiging door twee of meer personen, gebruikmakend van een vluchtvoertuig, wapens 

of op wapens gelijkende voorwerpen gebruikt of getoond zijnde of hebbende doen geloven dat u 

gewapend was; aan diefstal door middel van geweld of bedreiging, bij nacht door twee of meer 

personen, wapens of op wapens gelijkende voorwerpen gebruikt of getoond zijnde of hebbende doen 

geloven dat u gewapend was, gebruikmakend van een vluchtvoertuig; aan diefstal door middel van 

braak , inklimming of valse sleutels; aan heling (2x) en aan poging tot diefstal door middel van braak 

inklimming of valse sleutels (2x). Deze feiten pleegde u tussen 03.05.2013 en 08.05.2013. Op 

26.10.2016 werd u door het Hof van Beroep van Antwerpen veroordeeld tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 4 jaar in staat van wettelijke herhaling en verklaarde u ontzet uit de rechten 

voorzien in artikel 31 eerste lid van het Strafwetboek voor een periode van 5 jaar conform artikel 

433novies van het Strafwetboek daar u zich schuldig gemaakt had aan mensenhandel, zijnde de 

werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, het nemen of de 

overdracht van de controle over haar met als doel de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van 

seksuele uitbuiting van deze persoon, waarbij haar toestemming met de voorgenomen of daadwerkelijke 

uitbuiting van geen belang was, met de omstandigheid dat het misdrijf werd gepleegd ten opzichte van 

een minderjarige, met de omstandigheid dat het misdrijf werd gepleegd door misbruik te maken van de 

kwetsbare toestand waarin een persoon verkeerde ten gevolge van zijn onwettige of precaire 

administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel 

een lichamelijke of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite 

geen ander echte en aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken, met de omstandigheid dat 

het misdrijf werd gepleegd door direct of indirect gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld 

bedreigingen of enige vorm van dwang. Deze feiten pleegde u tussen 01.04.2015 en 01.06.2015, 

meermaals op niet nader bepaalde data.  

 

De veroordeling d.d. 20.01.2014 tot een gevangenisstraf van 40 maanden wegens verschillende 

diefstallen al dan niet met verzwarende omstandigheden heeft blijkbaar ook geen indruk op u gemaakt. 

Uit het vonnis blijkt: "De bewezen verklaarde feiten zijn zeer ernstig. Aan beklaagden [waaronder u] 

dient het signaal te worden gegeven dat de door hen gepleegde feiten, die onder meer getuigen van 

een gebrek aan respect voor het eigendomsrecht en de fysieke en psychische integriteit van anderen en 

substantieel bijdragen tot het onveiligheidsgevoel in onze samenleving, geenszins getolereerd kunnen 

worden. Anderzijds kan rekening gehouden worden met de jonge leeftijd van eerste en tweede 

beklaagde op het ovenblik der feiten." Alles gebeurde in functie van het pure geldgewin en de snelle 

persoonlijke verrijking, wat uw opportunistische en egoïstische ingesteldheid aantoont. Op 26.01.2015 

kende de strafuitvoeringsrechtbank (hierna SURB) van Antwerpen u een voorwaardelijke 

invrijheidsstelling toe. Hoewel de proeftijd redelijk verliep tot 27.04.2015, hetzij 91 dagen, zag de SURB 

zich genoodzaakt de voorwaardelijke invrijheidstelling op 06.11.2015 te herroepen omdat u alweer de 
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opgelegde voorwaarden van uw reclasseringsplan niet respecteerde. U was afwezig tijdens het 

huisbezoek van 22.05.2015. Nadien was u onbereikbaar voorde justitie assistent en u was maanden 

spoorloos. De VDAB opleiding en de begeleiding bij U-Turn werden stopgezet omdat u veelvuldig 

afwezig was en ook uw ouders hebben aangegeven dat u dikwijls nachten wegbleef, verbaal agressief 

was, enzovoorts. U heeft duidelijk lak aan het nakomen van gemaakte afspraken waarmee u aantoont 

dat u niet de bedoeling heeft om u te heroriënteren naar een regelmatig bestaan. Alweer greep u een u 

aangeboden kans om u te herpakken niet aan. Zo heeft u, uitgerekend tijdens uw voorwaardelijke 

invrijheidsstelling, nieuwe zwaarwichtige feiten gepleegd. U dwong een minderjarige meisjes om zich te 

prostitueren. Op 12.10.2015 werd u aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van 

exploitatie van de prostitutie van twee minderjarige meisjes. Uit het vonnis van 21.03.2016 blijkt dat u 

een kwetsbare minderjarig meisje seksueel uitbuitte. U schuwde hierbij geen geweld. U plaatste 

advertenties op sekssites van het internet met foto's van uw slachtoffers. Uw slachtoffer verklaarde dat 

zij zich onder druk van uw agressief gedrag diende te prostitueren op hotel of bij u thuis. Naast het 

slachtoffer dat tegen u getuigde op de zitting werden eveneens andere ‘vriendinnetjes’ waar u een 

relatie mee zou gehad hebben verhoord. Allen beweerden zich te prostitueren toen ze een relatie met u 

hadden. Uw bijnaam in het milieu was "S. L.” en u stond bekend als agressief, u sloeg wanneer u uw 

goesting niet kreeg. Tijdens het verhoor van 12.010.2015 verklaarde u aan de verbalisanten dat 

wanneer u vrijkomt, u ‘de bitch zal weten te vinden' en dat ze “gaat afzien” doelend op het slachtoffer die 

belastende verklaringen tegen u had afgelegd. Het Hof van Beroep concludeert in haar arrest dat u 

controle over deze ontvluchte minderjarige uitoefende tijdens haar prostitutieactiviteiten, deze 

activiteiten uitbuitte en misbruik maakte van de verliefdheid van het slachtoffer. Eveneens blijkt : “Het feit 

dat het slachtoffer mogelijks vrijwillig had aangeboden om voor hem [u] te werken uit ‘verliefdheid' doet 

geen afbreuk aan het feit dat hij [u] haar vervolgens dwong om prostitutieactiviteiten uit te oefenen voor 

hemju] . Het staat gelet op het voormelde vast dat beklaagde [u] zeer agressief kan zijn en dat hijzelf en 

zijn familie het slachtoffer enorm onder druk zetten om haar verklaringen in te trekken sedert de 

hechtenis van beklaagde [u]. " Volgens dit arrest zou uw familie, sinds uw hechtenis, eveneens het 

slachtoffer onder druk hebben gezet om haar verklaringen in te trekken. Zo werd onder dwang een 

videoboodschap opgenomen waarin het meisje verklaarde alles verzonnen te hebben. Deze 

videoboodschap werd echter niet vertoond op de zitting net omwille van de omstandigheden waarin dit 

filmpje werd opgenomen en gelet op de dreiging uitgaande van u en uw familie. Het is duidelijk dat u 

een tienerpooier was. U handelde samen met andere tienerpooiers zodat meisjes onderling 

'doorgegeven’ werden. Uit de verklaringen van verschillende minderjarige meisjes blijkt dat zij door uw 

toedoen in een afschuwelijke wereld van prostitutie, drugs en geweldplegingen verzeild zijn geraakt. 

Deze meisjes ontvluchtten de instelling en werden misleid door hun zogenaamde 'vriendjes'. Er werd 

schaamteloos misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin de slachtoffers zich bevonden. Zij 

waren jong, goedgelovig en wanhopig en werden verliefd op jongens die hen uitbuitten. De door het 

gepleegde feiten getuigen van een extreem vervaagd normbesef waarbij de drang naar snel geldgewin 

primeert op het respect voor de psychische en fysieke integriteit van de jonge slachtoffers. U stond niet 

stil bij de verwoestende impact op hun verdere ontwikkeling en hun latere leven en de 

gezondheidsrisico's die zij liepen. Bovendien had u reeds een gevuld strafregister waaruit kan afgeleid 

worden dat u geen lessen trekt uit vroegere veroordelingen. Uit het "Vonnis tot toekenning van een 

bijzondere maatregel” uitgesproken door de SURB op 06.12.2019 blijkt: “Ook uw detentie verloopt niet 

zonder slag of stoot. In 2017 ontsnapte u uit de gevangenis en u bleef 218 dagen voortvluchtig. U werd 

terug opgesloten op 19 januari 2018 en raakte in oktober 2018 nog betrokken bij een poging tot gijzeling 

van een penitentiair beambte. Nu maakt de PSD en ook de gevangenisdirectie melding van een 

positieve evolutie in uw gedrag. U probeert discussies met penitentiair personeel te mijden en doet 

inspanningen om regelmatig te werken in de gevangenis. Het is belangrijk om deze positieve evolutie 

verder te zetten. [...] U vindt alleen begeleiding voor uw financiële situatie nodig maar de rechtbank ziet 

ook nog andere werkpunten en vindt minstens een begeleiding bij een CAW of gelijkaardige instelling 

nodig om u te begeleiden in uw eerste stappen naar een maatregel met meer vrijheid. In de 

uitzonderlijke omstandigheid dat u zich persoonlijk moet aanmelden bij de VDAB en bij instellingen in 

het Antwerpse die u op psychosociaal vlak zouden kunnen begeleiden kent de rechtbank u als 

bijzondere maatregel vijf uitgaansvergunningen toe." Het feit dat u zich sinds enige tijd correct zou 

gedragen 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- biedt geen garantie 

dat u zich na een vrijstelling correct zou blijven gedragen. Ook het gegeven dat u inmiddels reeds 

enkele uitgaansvergunningen genoot die blijkbaar zonder problemen verlopen zijn, wil geenszins 

zeggen dat u geen gevaar meer zou vormen voor de openbare orde. Het is immers in uw eigen belang 

dat u zich gedraagt tijdens uw uitgangsvergunningen daar enige misstap aanleiding zou geven aan het 

niet meer verlenen van uitgaansvergunningen. Uitgaansvergunningen zijn normaal gezien ook aan 

strikte voorwaarden onderworpen waardoor het moeilijk is om tijdens dergelijke uitgaansvergunningen te 
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recidiveren. U heeft in het verleden reeds zoveel kansen gekregen en steeds herviel u, gedreven door 

een makkelijk geldgewin, in het plegen van strafbare feiten. U beloofde al eerder zonder blikken of 

blozen dat u uw leven zou beteren om pas enkele weken later weer gewelddadige diefstallen te gaan 

plegen (zie vonnis d.d. 18.04.2012). En toen u een voorwaardelijke invrijheidstelling toegekend kreeg, 

pleegde u nieuwe strafbare feiten tijdens uw proefperiode. Slechts gedurende 91 dagen verliep uw 

proefperiode “redelijk'. Uit het SURB vonnis d.d. 06.12.2019 blijkt ook al dat u vindt dat u enkel 

begeleiding nodig heeft bij uw financiële situatie, u lijkt dus nog steeds niet te beseffen dat er meerdere 

werkpunten zijn. U schijnt ook niet te begrijpen dat uw gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is. U 

lijkt niet geneigd om u te conformeren aan de maatschappelijke norm dat u zich aan de wet moet 

houden. In het verleden heeft u zich meermaals onttrokken aan de opgelegde maatregelen hetgeen uw 

onbetrouwbaar karakter aantoont. U heeft het nagelaten om uw leven een nieuwe wending te geven. De 

kans op recidive kan zeker niet uitgesloten worden. Het gedrag dat u reeds meerdere jaren vertoont, 

getuigt van een verontrustend gebrek aan normbesef, een gewelddadige en gewetenloze ingesteldheid. 

U heeft niet het minste respect voor de eigendom van anderen noch voor hun fysieke en psychische 

integriteit. De gepleegde feiten zijn bijzondere zwaarwichtig en gericht op snelle persoonlijke verrijking, 

wat uw opportunistische en egoïstische ingesteldheid aantoont. Daarbij komt nog dat u het gebruik van 

geweld of bedreigingen niet schuwt om uw doel te bereiken. De maatschappij dient beschermd te 

worden tegen mensen zoals u. Bovendien getuigt het herhaaldelijk niet respecteren van de 

strafrechtelijke bepalingen in België expliciet van het niet geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving. 

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

voor de samenleving. Voor uw detentie woonde u officieel op hetzelfde adres als uw ouders (B. A., 

geboren op 14.07.1969 te Skopje van Noord-Macedonische nationaliteit, F+ kaart geldig tot 12.12.2020 

en K.D., geboren op 04.06.1973 te Skopje van Noord-Macedonische nationaliteit, F kaart geldig tot 

14.07.2020 en uw zus (B.S., geboren op 18.01.1996 te Skopje, van Noord-Macedonische nationaliteit), 

uw broer (B.A., geboren op 24.11.2000 te Antwerpen, van Noord-Macedonische nationaliteit), uw 

halfzus (M.A., geboren op 12.02.2007 te Antwerpen, Belgische nationaliteit) en uw zoon (B.A., geboren 

op 19.03.2012 te Antwerpen, van Noord-Macedonische nationaliteit, identiteitsbewijs kind geldig tot 

18.09.2020). U ontvangt in de gevangenis bezoek van deze familieleden. 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 zussen en broer. Het feit dat u over een vaste verblijfplaats beschikt bij uw ouders, broer 

en zussen volstaat niet om een bijzondere afhankelijkheidsband van uw familie aan te tonen die verder 

reikt dan de gewone affectieve banden. Het gegeven dat 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. 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). Er is niet 

gebleken dat u niet zelfstandig zou kunnen functioneren. Uw leeftijd, met name 25 jaar oud, laat immers 

in beginsel toe te veronderstellen dat u in staat moet 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. Uw ouders, broer en zussen kunnen 

België vrijelijk in- en uitreizen en kunnen dan ook contact met u onderhouden middels (korte) bezoeken 

aan u in Macedonië dan wel een ander land alsook middels de moderne communicatiemiddelen. Op 

04.07.2011 trad u, op 16 jarige leeftijd, tijdens een zomervakantie in Noord-Macedonië in het huwelijk 

met K.S. (verdere gegevens onbekend). Uw huwelijk met K.S werd in het rijksregister overgeschreven. 

U bent tot op heden nog steeds officieel getrouwd met mevrouw KADRI. Mevrouw kan op die naam niet 

teruggevonden worden in de registers, ook op de namen B., B. of B.S. werd zij niet geregistreerd. 

Hieruit kan afgeleid worden dat zij (onder die namen) nooit recht op verblijf gehad heeft in België. Zij 

was snel in verwachting en op 19.03.2012 werd jullie zoon B.A. geboren te Antwerpen. Uit het vonnis 

d.d. 18.04.2018 blijkt echter dat u al kort na uw huwelijk een relatie aanging met een ander meisje dat 

net zoals u onder toezicht stond van de jeugdrechtbank. In het door u ingevulde formulier hoorrecht 

verklaarde u dat de moeder van uw zoon deze laatste in de steek gelaten heeft en dat u daarom voor 

hem instaat. Uw zoon komt, begeleid door een volwassene van uw familie, regelmatig bij u op bezoek in 

de gevangenis. Uw zoon verblijft, gezien uw detentie en de afwezigheid van zijn moeder, bij uw ouders. 

U legde een “Pleegzorgattest - netwerkpleegzorg" d.d. 31.08.2016 voor waaruit blijkt dat uw moeder 

erkend pleegzorger is voor uw zoon. Het gaat om een vrijwillige plaatsing, wat betekent dat u als ouder 

de plaatsing in principe op ieder moment kan beëindigen. Het feit dat uw ouders als pleegouders 
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optreden, is, zoals u terecht vernoemt in de vragenlijst, het gevolg van uw langdurige afwezigheid als 

vader. Door uw gevangenschap bent u afwezig als opvoeder en is uw zoon genoodzaakt om u te 

bezoeken in het penitentiair milieu. Er liggen geen stukken voor waaruit blijkt dat u na uw vrijstelling, 

indien u dat wenst, uw zoon niet mee zou kunnen nemen wanneer u België verlaat. Of eventueel 

zouden uw ouders, nadat u elders uw leven weer opgepikt heeft, hem naar u toe kunnen brengen. 

Kinderen volgen het verblijfsstatuut van hun ouders, aangezien de moeder van uw kind geen 

verblijfsstatuut heeft in België en uw verblijfsrecht door onderhavige beslissing beëindigd wordt, verliest 

ook uw zoon zijn verblijfsrecht. Het gegeven dat uw zoon in België geboren is, is op zich geen reden om 

aan te nemen dat hij zich niet zou kunnen aanpassen in het land van herkomst van één van zijn ouders 

dan wel in een derde land. Uw zoon is nog jong zodat redelijkerwijze verondersteld kan worden dat hij 

zich makkelijk aan nieuwe omstandigheden zal kunnen aanpassen. Bovendien blijkt uit niks dat de 

scholing van uw zoon een gespecialiseerd onderwijs vereist, noch een gespecialiseerde infrastructuur 

die enkel in België beschikbaar zou zijn. Het is niet onredelijk aan te nemen dat uw zoon, naast het 

Nederlands, ook de Macedonische taal beheerst. U legt immers een weliswaar ongedateerd document 

voor waaruit blijkt dat in uw thuismilieu meestal een ander taal dan Nederlands gesproken werd, er ligt 

geen stuk voor waaruit afgeleid kan worden dat dat niet langer zo is. Hoe dan ook, zelfs indien uw zoon 

de taal niet zou beheersen, kan gesteld worden dat jonge kinderen over het algemeen snel nieuwe talen 

oppikken. 10 7 515 102 U zou er ook voor kunnen kiezen om uw zoon tot zijn meerderjarigheid verder 

toe te vertrouwen aan zijn pleegzorger, zijnde uw moeder, waarna uw zoon een verblijfsprocedure in 

België zou kunnen opstarten. U zat in detentie van 16.06.2013 tot 26.01.2015 en van 12.10.2015 tot op 

heden (met uitzondering van uw ontvluchting van 15.06.2017 tot 19.01.2018). Het feit dat u vader bent 

heeft u er niet van weerhouden om strafbare feiten te plegen en meerdere veroordelingen op te lopen. 

Dit getuigt allerminst van verantwoordelijkheid tegenover uw kind, zoals van het ouderlijk gezag zou 

mogen verwacht worden. Uw verschillende veroordelingen en in het bijzonder de laatste veroordeling is 

van die aard dat u uw vaderrol een beschamende invulling heeft gegeven. U heeft jonge meisjes in de 

prostitutie gedwongen en op deze wijze getoond dat u geen enkel respect heeft voor de integriteit van 

vrouwen. Er kunnen dan ook vragen gesteld worden bij uw voorbeeldfunctie als vader. Het is niet 

onredelijk aan te nemen dat uw aandeel in de opvoeding van uw zoon niet heel groot is aangezien u het 

grootste deel van zijn jonge leven in detentie zat. Overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM heeft 

de uitwijzing van een ouder die niet samenwoont met zijn minderjarig kind niet dezelfde ontwrichtende 

impact op het leven van deze kinderen als de uitwijzing van de ouder die wel als een gezin samenwoont 

met zijn minderjarige kinderen, zeker indien contact via telefoon en internet mogelijk blijft en er voor de 

kinderen geen beletsel bestaat om deze ouder te gaan opzoeken in diens land van herkomst. (EHRM 

18oktober 2006, Uner/Nederland; EHRM 8 januari 2009, Grant / het Verenigd koninkrijk; EHRM 17 

februari 2009, Onur/het Verenigd Koninkrijk). Uw moeder kan België vrijelijk in en uitreizen en met uw 

zoon op bezoek komen daar waar u zal verblijven. Uit niks blijkt dat u geen contact met A. zou kunnen 

hebben wanneer u het land wordt uitgewezen. De moderne communicatietechnieken laten eveneens 

toe om via internet en/of telefoon vanuit het buitenland contact te onderhouden. Nu uw zoon gewend is 

aan uw afwezigheid, blijkt niet dat zulks een ingrijpende wijziging in het leven van uw zoon tot gevolg 

zou hebben. Hoewel het beginsel van het belang van het kind in principe geldt in alle beslissingen die 

kinderen raken, heeft het EHRM ook verduidelijkt dat wanneer een verblijfs- en of 

verwijderingsmaatregel wordt getroffen ten aanzien van een ouder met vreemde nationaliteit wegens 

strafrechtelijke veroordelingen, de beslissing in de eerste plaats de dader van de strafbare feiten betreft. 

Bovendien blijkt uit de rechtspraak van het EHRM dat in zulke zaken de aard en ernst van het misdrijf of 

de strafrechtelijke antecedenten kunnen opwegen tegen andere criteria waarmee rekening moet worden 

gehouden (EHRM 11 december 2016, nr. 77036/11, Salem/Denemarken, § 76; EHRM 16 mei 2017, nr. 

25748/15, Hamesevic/Denemarken, § 40 (nietontvankelijkheidsbeslissing)). Het wordt niet betwist dat 

onderhavige beslissing een inmenging vormt in uw gezinsleven in de zin van artikel 8 van het Europees 

Verdrag van de Rechten van de Mens. De bescherming van de openbare veiligheid en het voorkomen 

van strafbare feiten, rechtvaardigen de inmenging in het uitoefenen van het recht op de eerbiediging van 

het gezinsleven. Door uw persoonlijk gedrag zijn er ernstige redenen van openbare orde die het 

beëindigen van uw verblijf rechtvaardigen, de samenleving heeft het recht om zich te beschermen tegen 

individuen die haar regels met de voeten treedt. In de vragenlijst vernoemt u het bestaan van een relatie 

die u sinds 5 à 6 maanden heeft met B.M. (Belgische nationaliteit). Zij verbleef tot 29.12.2019 eveneens 

in de gevangenis van Antwerpen en jullie hadden toestemming om elkaar intern te bezoeken. Uit de 

bezoekerslijst van de gevangenis blijkt dat u voor het eerst intern bezoek van haar ontving op 

18.10.2019, het laatste intern bezoek dateert van 27.12.2019. U verschaft verder geen enkel detail met 

betrekking tot deze relatie. U blijft in gebreke om met voldoende concrete elementen aannemelijk te 

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

duurzame karakter van deze relatie staat onvoldoende vast opdat deze onder de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM valt. Bovendien wist u al bij haar eerste bezoek aan u dat overwogen werd uw 
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recht op verblijf te beëindigen zodat ervan uitgegaan mag worden dat u haar dat eerlijk vertelde. 

Mevrouw B. was alleszins op de hoogte van uw criminele verleden, gezien zij u in de gevangenis 

bezocht.  

 

Dat de uitoefening van uw familieleven die verblijfsrecht hebben in België, moeilijker zal verlopen, is het 

loutere gevolg van uw volgehouden crimineel gedrag.  

 

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. Uit niks blijkt dat de banden die u met België heeft 

van een dergelijk uitzonderlijke aard zouden zijn dat deze opwegen tegen het ernstig en actueel gevaar 

dat u door uw persoonlijk gedrag kan worden geacht te vormen voor de openbare orde.  

 

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

leven zich hier afspeelt. Dit betekent echter niet dat er niet van u gevergd kan worden dat u, nadat uw 

recht op verblijf beëindigd is, terugkeert naar uw land van herkomst of een ander land. De contacten met 

uw vrienden in België kunnen ook op andere manieren worden onderhouden, bijvoorbeeld door middel 

van korte bezoeken of door moderne communicatiemiddelen.  

 

Bovendien kan er niet zonder meer aangenomen worden dat u geen andere band dan uw nationaliteit 

zou hebben met Noord- Macedonië. Er kan in alle redelijkheid worden verondersteld dat u nog sociale, 

culturele en familiale banden met dit land heeft. U spreekt de taal en in de zomer 2012 bent u 

teruggekeerd naar uw moederland om er vakantie te vieren en te huwen met een Noord-Macedonisch 

meisje, tevens de moeder van uw zoon.  

 

U verklaarde meer dan 6 jaar niet meer in Noord-Macedonië geweest te zijn. Dat is niet echt opmerkelijk 

aangezien u van 16.06.2013 tot 26.01.2015 en van 12.10.2015 tot op heden (met uitzondering van uw 

ontvluchting van 15.06.2017 tot 19.01.2018) in de gevangenis zat.  

 

U stelde dat u er geen familie meer heeft, dat uw beide grootouders reeds overleden zijn en dat u er 

geen woonst heeft. 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 Noord-Macedonië waarop een beroep zou kunnen gedaan 

worden om u op weg te helpen en eventueel tijdelijk op te vangen. Hoe dan ook wordt u op 25- jarige 

leeftijd verondersteld in staat te zijn om uw leven zelfstandig terug op te kunnen bouwen, al dan niet met 

de steun van uw familie hier in België. Desgewenst kunnen zij, of één van hen, u tijdelijk vergezellen 

naar het herkomstland totdat u uw leven weer op de rails heeft. Financiële ondersteuning kan door de 

familie gegeven worden, ook als u in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld door middel van stortingen. De 

opleidingen die u in België doorlopen heeft, kunnen u van dienst zijn om er een job te vinden. Er liggen 

geen stukken voor waaruit blijkt dat dit onmogelijk zou zijn. U kan bij terugkeer naar Noord- Macedonië 

nieuwe contacten aanknopen hetgeen uw integratie in de Noord-Macedonische samenleving zal 

vergemakkelijken. Er zijn geen redenen gevonden waaruit zou blijken dat dit niet mogelijk is.  

 

Al van jongs af verblijft u in België en bijgevolg heeft u hier school gelopen en een opleiding genoten. 

Getuige hiervan zijn de voorgelegde attesten van schoolbezoek en attesten van verworven 

competenties. Niettegenstaande uw opleiding heeft u, volgens het administratief dossier, nooit 

deelgenomen aan de reguliere arbeidsmarkt. In plaats van werk te zoeken heeft u gekozen om in de 

marginaliteit te leven en u te verrijken op andermans kap door meisjes seksueel uit te buiten of door 

gewelddadige vermogensdelicten te plegen. U kan niet buigen op een werkverleden. Uw economische 

binding met België is dan ook onbestaande . De vaardigheden die u tijdens uw opleiding in België hebt 

opgepikt, zullen u wellicht ook elders van pas kunnen komen.  

 

Niettegenstaande uw detentie niet zonder slag of stoot verloopt (zie hierboven) ziet de PSD en de 

gevangenisdirecteur een positieve evolutie in uw gedrag. Daarom worden u in het “Vonnis tot 

toekenning van een bijzondere maatregel" uitgesproken door de SURB op 06.12.2019 als bijzondere 

maatregel 5 uitgaansvergunningen toegekend. Er wordt van u verwacht dat u deelneemt aan een 

infosessie en een screening van de VDAB om vervolgens een opleiding als onderhoudsmecanicien te 

volgen en dat u op zoek gaat naar een psychosociale instelling die u kan begeleiden. Dit gegeven is 

echter niet van die aard om overwogen maatregel te milderen.  
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U heeft in het verleden immers reeds bewezen dat u gemaakte afspraken slechts tijdelijk nakomt om 

vervolgens weer te vervallen in onbetrouwbaar gedrag. Zo zag de SURB zich genoodzaakt de 

voorwaardelijke invrijheidstelling die u op 26.01.2015 toegekend werd te herroepen. De VDAB opleiding 

die u toen geacht werd te volgen, werd immers stopgezet omdat u veelvuldig afwezig was en ook de 

afspraken met uw justitie assistent werden niet nagekomen. Niets garandeert dat u deze keer de 

opleiding wel tot een goed einde zou brengen. Uw gegeven woord bleek meermaals te berusten op loze 

beloften. U heeft verschillende keren aangetoond dat u gemakkelijk zwicht voor het snelle geldgewin in 

plaats van een opleiding met toekomstperspectieven op een vaste job en een geregeld inkomen vol te 

houden.  

 

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

die u kan doen gelden.  

 

U heeft geen elementen aangebracht met betrekking tot uw gezondheidstoestand of die van één van uw 

familieleden die een verwijdering onmogelijk zouden maken. Nergens uit uw administratief dossier blijkt 

dat een terugkeer naar Noord-Macedonië een risico op schending van het artikel 3 van het EVRM zou 

inhouden.”  

 

Aldus wordt wel degelijk zeer uitgebreid gemotiveerd waarom een inreisverbod van tien jaar wordt 

opgelegd. Daarbij worden weerom verzoekers banden met België en verzoekers gezinssituatie 

uitgebreid besproken. Verzoeker voert aan dat zijn “foute keuzes” uit het verleden niet mogen 

veralgemeend worden naar de toekomst toe, maar daarmee gaat hij voorbij aan de vaststelling dat hij 

een volgehouden gevaarlijk crimineel gedrag vertoonde en dat hij meermaals recidiveerde. Er wordt ook 

gemotiveerd waarom de psychosociale verslagen niet van die aard zijn dat zij nopen tot een ander 

oordeel. Het feit dat een verslag op 15 januari 2020 meldde dat verzoeker zich thans “beter inhoudt” bij 

een confrontatie, doet geen afbreuk aan de vele vaststellingen van crimineel en agressief gedrag in de 

bestreden beslissing.  

 

Waar verzoeker aanvoert dat zonder motivering hem de maximale termijn van tien jaar wordt opgelegd, 

merkt de Raad op dat artikel 74/11, §1, vierde lid, van de vreemdelingenwet enkel voorziet in een 

inreisverbod van meer dan vijf jaar wanneer de onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging 

vormt voor de openbare orde, quod in casu. Er werd daarbij geen maximumtermijn voorzien.  

 

Verzoeker maakt geenszins aannemelijk dat het inreisverbod niet is gestoeld op een individueel 

onderzoek. Zoals hoger reeds uiteengezet, motiveert de bestreden beslissing uitgebreid omtrent 

verzoekers privéleven, het gezinsleven en het belang van het kind. Verzoeker zet geen elementen 

uiteen waarmee nagelaten werd rekening te houden.  

 

Het middel is niet gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel  

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven juli tweeduizend twintig door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


