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 nr. 238 930 van 24 juli 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. TOP 

Brederodestraat 146 

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 Tsjechische nationaliteit te zijn, op 25 maart 2020 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

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

24 februari 2020 tot beëindiging van het verblijf. 

 

Gezien titel Ibis, 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 27 mei 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 juli 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.  MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat L. TOP verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. RAUX, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 24 februari 2020 neemt de verwerende partij ten aanzien van verzoeker een beslissing tot 

beëindiging van het verblijf. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“Mijnheer  

naam: [M.]  

voornaam: [R.]  

geboortedatum: […]  

geboorteplaats: […] 

nationaliteit : Tsjechische republiek 
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Krachtens artikel 44bis§2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

aan uw verblijf, om de volgende redenen: 

 

Op 13.09.1995 diende uw moeder, die reeds in 1994 verblijf in België bekomen had na een huwelijk met 

een Belgische man, voor u en uw broer een "aanvraag tot vestiging als stiefzoon" (bijlage 19) in en u 

werd ingeschreven in het vreemdelingenregister. 

 

Sinds 11.04.1996 bent u ingeschreven in het bevolkingsregister. 

 

Op 06.10.2002 werd u aangehouden en onder aanhoudingsmandaat opgesloten in de gevangenis te 

Antwerpen uit hoofde van diefstal. Op 27.03.2003 werd u door de Correctionele Rechtbank te 

Antwerpen veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 12 maanden met probatieuitstel 

gedurende een termijn van 5 jaar uitgezonderd de reeds ondergane voorhechtenis (van 06.10.2002 tot 

27.03.2003) daar u zich schuldig gemaakt had aan diefstal door middel van braak, inklimming of valse 

sleutels (20 feiten) en aan poging tot diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels (feiten 

gepleegd tussen 11.01.2002 en 18.10.2002). Op 27.03.2003 werd u in toepassing van artikel 33 van de 

wet op de voorlopige hechtenis vrijgesteld. 

 

Op 26.07.2005 werd u uit de registers afgeschreven naar het buitenland omdat u bij uw grootmoeder in 

Tsjechië wenste te gaan wonen. Gezien dit onmogelijk bleek door de gezondheidstoestand van uw 

grootmoeder, bent u naar België teruggekeerd en op 11.10.2005 werd u alweer ingeschreven in de 

registers. 

 

Op 23.11.2006 werd u aangehouden en op 24.11.2006 werd u onder aanhoudingsmandaat opgesloten 

in de gevangenis te Antwerpen uit hoofde van inbreuk op de wetgeving inzake drugs als mededader. Op 

12.01.2007 werd u door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen veroordeeld tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 15 maanden met probatieuitstel gedurende een termijn van 5 jaar 

uitgezonderd de reeds ondergane voorhechtenis daar u zich schuldig gemaakt had aan psychotrope 

stoffen vervaardigd, in bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te hebben, 

namelijk amfetamine (tussen 01.03.2006 en 24.11.2006, meermaals op niet nader bepaalde data) en 

GHB (gamma hydroxyboterzuur) (op 15.07.2006). Op 12.01.2007 werd u in toepassing van artikel 33 

van de wet op de voorlopige hechtenis vrijgesteld. 

 

Op 20.02.2008 werd u door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen bij verstek veroordeeld tot een 

definitief geworden gevangenisstraf van 8 maanden daar u zich schuldig gemaakt had aan diefstal van 

een personenauto door middel van braak, inklimming of valse sleutels (feit gepleegd op 21.08.2006). 

 

Op 02.04.2008 werd u door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen bij verstek veroordeeld tot een 

definitief geworden gevangenisstraf van 2 maanden daar u zich schuldig gemaakt had aan een vrij 

verkrijgbaar wapen, namelijk een jachtmes met vouwlemet van het merk Varo, te hebben gedragen 

zonder daartoe een wettige reden te kunnen aantonen en aan een breekmes van het merk Stanley 

vervaardigd, hersteld, te koop gesteld, verkocht, overgedragen of vervoerd, opgeslagen, voorhanden 

gehad of gedragen te hebben, zijnde een wapen dat geacht wordt een verboden wapen te zijn (feiten 

gepleegd op 23.11.2006). 

 

Op 03.09.2008 werd u aangehouden en op 04.09.2008 werd u onder aanhoudingsmandaat opgesloten 

in de gevangenis van Antwerpen uit hoofde van diefstal met geweld of bedreiging als mededader en 

bendevorming. Op 30.01.2009 werd u door de Correctionele rechtbank te Antwerpen veroordeeld tot 

een definitief geworden gevangenisstraf van 30 maanden, in staat van wettelijke herhaling daar u zich 

schuldig had gemaakt aan diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels (7 feiten); aan 

diefstal (2 feiten); aan verdovingsmiddelen vervaardigd, in bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, 

afgeleverd of aangeschaft te hebben, namelijk cocaïne en aan psychotrope stoffen vervaardigd, in bezit 

gehad, verkocht of te koop gesteld, af geleverd of aangeschaft te hebben, namelijk amfetamine (feiten 

gepleegd tussen 15.12.2007 en 04.09.2008). Op 05.03.2009 werd het probatieuitstel u verleend bij 

vonnis d.d. 12.01.2007 herroepen. Op 12.03.2009 werd het uitstel u verleend bij vonnis d.d. 27.03.2003 

uitvoerbaar. 

 

Op 17.06.2009 werd u door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen bij verstek veroordeeld tot een 

definitief geworden gevangenisstraf van 6 maanden, in staat van wettelijke herhaling, daar u zich 
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schuldig gemaakt had aan een vrij verkrijgbaar wapen, namelijk een vouwmes (zakmes), te hebben 

gedragen zonder daartoe een wettige reden te kunnen aantonen (feit gepleegd op 16.12.2007 en op 

19.06.2008) en aan opzettelijk andermans onroerende eigendom te hebben beschadigd (feit gepleegd 

op 10.07.2008). Op 22.01.2014 bereikte u strafeinde en werd u vrijgesteld. 

 

Op 07.09.2014 werd u aangehouden en onder aanhoudingsmandaat opgesloten in de gevangenis van 

Antwerpen uit hoofde van poging tot misdaad, moord. Op 25.03.2015 werd u een voorlopige 

invrijheidstelling toegekend. Op 20.05.2015 werd u door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen 

veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 3 jaar, in staat van wettelijke herhaling, 

daar u zich schuldig gemaakt had aan, met voorbedachten rade, opzettelijke slagen en verwondingen 

met een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg, te hebben 

toegebracht (feit gepleegd op 07.09.2014). Op 08.09.2016 werd u aangehouden. Diezelfde dag nog 

werd u een strafonderbreking toegekend. 

 

Op 14.05.2017 keerde u laattijdig terug uit strafonderbreking. Op 19.05.2017 werd u wederom een 

strafonderbreking toegekend. 

 

Op 22.06.2017 bent u te Antwerpen in het huwelijk getreden met [H.P.M.G.] (geboren op […] te 

Antwerpen, Belgische nationaliteit). 

Op 02.08.2017 diende u zich te melden bij de gevangenis maar dat deed u niet en op 19.08.2017 werd 

u onder aanhoudingsmandaat geplaatst uit hoofde van inbreuk op de wetgeving inzake drugs. Op 

19.10.2017 werd u een voorlopige invrijheidstelling toegekend. 

 

Op 22.04.2018 werd u aangehouden en op 23.04.2018 werd u onder aanhoudingsmandaat opgesloten 

in de gevangenis van Antwerpen uit hoofde van beschadiging - vernieling van roerende goederen met 

geweld of bedreigingen - ongeneeslijke ziekte, blijvende arbeidsongeschiktheid, verlies van orgaan, 

verminking, bedreigingen - vals bericht van aanslag, belaging, wapens - verboden wapen - fabricatie, 

verkoop, invoer, dragen, slagen en verwondingen, opzettelijke slagen, bedreigingen - mondeling of 

schriftelijk - onder bevel of voorwaarden - criminele straf. 

 

Op 26.04.2018 werd u door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen veroordeeld tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 30 maanden, in staat van wettelijke herhaling, daar u zich schuldig 

gemaakt had aan verdovende middelen en psychotrope stoffen, te hebben verkocht, te koop te hebben 

aangeboden, afgeleverd of geleverd te hebben, namelijk cannabis, heroïne en amfetamine (feiten 

gepleegd tussen 24.02.2016 en 19.08.2017, meermaals op niet nader te bepalen data en laatst op 

18.08.2017). 

 

Op 19.06.2018 werd u door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen veroordeeld tot een werkstraf van 

46 uren (vervangende gevangenisstraf van 3 maanden) en tot een werkstraf van 50 uren (vervangende 

gevangenisstraf van 5 maanden), in staat van wettelijke herhaling, daar u zich schuldig gemaakt heeft 

aan een wapen dat geacht wordt een verboden wapen te zijn, vervaardigd, hersteld, te koop gesteld, 

verkocht, overgedragen of vervoerd, opgeslagen, voorhanden gehad of gedragen te hebben, namelijk 3 

werpsterren (feit gepleegd op 11.08.2017) en aan landelijke of stedelijke afsluitingen geheel of ten dele 

te hebben vernield (feit gepleegd op 24.03.2017). 

 

Op 17.10.2018 werd u door het Hof van Beroep te Antwerpen veroordeeld tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 2 jaar met probatieuitstel gedurende een termijn van 5 jaar voor een gedeelte van 1 

jaar, in staat van wettelijke herhaling, daar u zich schuldig gemaakt had aan onder een bevel of onder 

een voorwaarde, mondelinge bedreigingen met een aanslag op personen of op eigendommen; aan met 

behulp van geweld of bedreiging, andermans roerende eigendommen te hebben vernield of beschadigd; 

aan mondeling, wetens en willens een vals bericht te hebben gegeven over het bestaan van gevaar 

voor een aanslag op personen of eigendommen; aan belaging (3 feiten); aan opzettelijke verwondingen 

of slagen met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd tegen uw echtgenote (2 feiten); aan 

bedreigingen door gebaren of zinnebeelden en aan het opzettelijk beschadigen van stedelijke of 

landelijke afsluitingen (feiten gepleegd tussen 19.04.2018 en 23.04.2018). Bij ministerieel schrijven d.d. 

08.11.2018 werd de voorlopige invrijheidstelling u toegekend op 19.10.2017 ingetrokken. 

 

Bij vonnis van 04.06.2019 oordeelde de Correctionele Rechtbank te Antwerpen dat het thans bewezen 

feit (bezit van 2 roze pillen MDMA op 20.04.2018) samen met de feiten vermeld in het in kracht van 

gewijsde gegane vonnis van de CR Antwerpen d.d. 26.04.2018, de opeenvolgende en voortgezette 

uitvoering uitmaken van een zelfde misdadig opzet en legde geen bijkomende straf op. 
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+++ 

 

Sinds u meerderjarig bent werd u niet minder dan 10 keer strafrechtelijk veroordeeld. U heeft 

momenteel 3 veroordelingen in uitvoering wegens inbreuken op de drugswetgeving, opzettelijke slagen 

en verwondingen met voorbedachten rade met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, beschadiging/ver-

nieling, bedreiging, vals bericht van aanslag, belaging en verboden wapendracht. Er werd tevens een 

voorlopige invrijheidstelling ingetrokken. Uw strafeinde is voorzien op 14.01.2024. 

 

U werd meermaals veroordeeld voor allerlei diefstallen al dan niet met verzwarende omstandigheden. 

Uit het vonnis d.d. 27.03.2003 blijkt: ‘‘De feiten zijn ernstig. Beklaagden waren uit op het gemakkelijk 

verwerven van goederen zonder zich te bekommeren dat dit andermans eigendom betrof. De 

Rechtbank houdt rekening met de veelvuldigheid van de feiten gepleegd door eerste en tweede 

beklaagde [u], […].” Het plegen van diefstallen getuigt van een compleet gebrek aan respect voor 

andermans goederen en vormt een ernstige bedreiging voor de openbare veiligheid. Inbraken in auto’s, 

winkeldiefstallen en dergelijke zijn immers een echte plaag en verhogen het onveiligheidsgevoel bij de 

burgers. U staat duidelijk niet stil bij de nefaste financiële gevolgen die uw daden veroorzaken, hetgeen 

een opportunistische en egoïstische ingesteldheid aantoont. 

 

Uit de verschillende vonnissen komt naar voor dat u reeds lange tijd kampt met een verslavings-

problematiek. 

 

Op 12.01.2007 werd u voor het eerst veroordeeld voor inbreuken op de wetgeving inzake drugs. Uit dit 

vonnis blijkt: “Eerste beklaagde [u], die zelf gebruiker is, ontkent niet samen met tweede beklaagde 

recent voor zijn aanhouding 40 gram speed te hebben aangekocht voor 200 EUR, de drugs te hebben 

afgewogen op een precisieweegschaal en verdeeld te hebben in gebruikersdosissen. Hij minimaliseert 

evenwel de omvang van zijn handel. [...] Beiden verklaren de feiten te hebben gepleegd omdat zij 

zonder werk waren." Eén van de probatiemaatregelen die u toen al opgelegd werd was “een 

aangepaste therapie volgen om aan zijn drugverslaving te verhelpen". 

 

Op 30.01.2009 werd u, naast voor een reeks diefstallen, nogmaals veroordeeld voor inbreuken op de 

wetgeving inzake drugs. Uit het vonnis blijkt dat er tijdens een zoeking op 04.09.2008 in uw voertuig en 

in uw rugzak gestolen voorwerpen, 23,2 gram cocaïne, 40 gram speed en gebruiksmateriaal 

aangetroffen worden. Daarnaast bleek ook uit telefonieonderzoek dat u druggerelateerde gesprekken 

voerde. Uit het vonnis blijkt: “De feiten zijn bijzonder laakbaar. Eerste en tweede beklaagde zijn enkel uit 

op snel geldgewin, zonder rekening te houden met de eigendomsrechten van derden. De feiten dragen 

eveneens toe tot het stijgende onveiligheidsgevoel. Eerste beklaagde [u] verhoogt zijn snelle geldgewin 

door bijkomend drugs te verhandelen." 

 

Op 26.04.2018 werd u wederom veroordeeld voor drugsfeiten. U betwistte de feiten van verkoop van 

drugs en beweerde dat de aangetroffen drugs (2 bruine blokken heroïne van 88 gram, respectievelijk 89 

gram -netto-, een plastic pot met 592 gram speed -bruto-, een plastic pot met 2 zakjes cannabis van 44 

gram, respectievelijk 17 gram -bruto- en 1 zakje met een blokje hasjiesj van 15 gram -netto-, 15 

tabletten Bromazepan. 4 tabletten Sildenafil Apotex) voor eigen gebruik waren. Aan uw leugenachtige 

bewering kon om verschillende redenen die omstandig uiteen gezet worden in het vonnis, geen geloof 

gehecht worden. Uit het vonnis blijkt: “De lastens eerste beklaagde [u] bewezen feiten van handel in 

harddrugs zijn ernstig. Zij getuigen van een totaal gebrek aan normbesef en een zucht naar gemakkelijk 

en snel geldgewin, waaraan de gezondheid en de integriteit van kwetsbare druggebruikers 

ondergeschikt wordt gemaakt. Het gebruik van harddrugs door beide beklaagden [u en uw echtgenote] 

is evenzeer verwerpelijk. De feiten veroorzaken sociale problemen en ellende, leveren overlast voor de 

samenleving op en vormen een gevaar voor de volksgezondheid. [...] Eerste beklaagde beschikt over 

een lijvig strafregister, waarbij hij ook reeds werd veroordeeld voor gelijkaardige druginbreuken en zich 

ook in staat van wettelijke herhaling bevindt [...]. Hij verhandelde schaamteloos minstens gedurende 

bijna anderhalf jaar op lucratieve wijze allerhande harddrugs en geeft blijk van geen enkel schuldinzicht 

en/of berouw. Zijn invrijheidstelling onder voorwaarden verliep ook moeizaam en de voorwaarden van 

het binnenbrengen van urinecontroles en sollicitatiebewijzen werden niet nageleefd. Drughulpverlening 

en opvolging van een tewerkstelling en zijn financiële situatie werd geadviseerd, doch eerste beklaagde 

was niet in persoon aanwezig en verzocht bij monde van zijn raadsman ook niet om een dergelijk 

probatie-uitstel onder voorwaarden, maar om een werkstraf in ondergeschikte orde. Enkel een effectieve 

gevangenisstraf en geldboete zijn echter passend om eerste beklaagde een duidelijk en streng signaal 

te geven dat de feiten en zijn aanhoudende a-sociale gedrag niet worden getolereerd in onze 



  

 

RvV X - Pagina 5 van 15 

samenleving in de hoop dat dit kan leiden tot wijzigende inzichten en een gedragsverandering. Een 

bescherming van de maatschappij is evenzeer nodig." Het "Vonnis tot afwijzing van een voorwaardelijke 

invrijheidstelling” uitgesproken door de SURB op 25.11.2019 bevestigt dat u naast een impulscontrole-

problematiek nog steeds een verslavingsproblematiek hebt waardoor er nood is aan een 

gespecialiseerde begeleiding. Reeds in 2007 kreeg u als probatiemaatregel opgelegd dat u therapie 

moest volgen voor uw drugsverslaving. U had reeds meermaals de gelegenheid om dergelijke therapie 

te volgen, maar u greep deze kans nooit. Gelet op het zeer lucratief karakter van de verkoop van drugs, 

op uw strafrechtelijk verleden en uw eigen drugsverslaving is het gevaar op recidive zonder meer 

aanwezig. De maatschappelijke impact van druggerelateerde feiten werd reeds herhaaldelijk benadrukt 

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

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

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

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

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

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

Frankrijk). Naast veroordelingen voor het plegen van vele diefstallen en voor inbreuken op de 

drugwetgeving, werd u ook veroordeeld voor inbreuken op de wapenwetgeving. Zo werd u in de loop 

van de tijd betrapt met een jachtmes, een breekmes, een vouwmes en werpsterren. Het voorhanden 

hebben van genoemde wapens kan leiden tot het gebruik ervan en brengt dus een onaanvaardbaar 

risico voor de veiligheid van personen met zich mee. Bovendien lijkt u ook een agressieprobleem te 

hebben, u werd meermaals voor geweldsdelicten veroordeeld. Uit het vonnis d.d. 17.06.2009 blijkt: 

“Wapens verhogen het onveiligheidsgevoel en beklaagde heeft bovendien een agressieprobleem." Uit 

het vonnis d.d. 20.05.2015 blijkt: “Het feit zoals geherkwalificeerd is zeer ernstig. Beklaagde [u] gaat 

omwille van een beweerde verkrachting van een vriendin met een schaar op pad om de confrontatie aan 

te gaan met haar belager. Zonder goed en wel de toedracht van het verhaal te kennen, noch de daarbij 

betrokken personen (naderhand blijkt immers dat S.V.d.W., J.L. en niet het slachtoffer M.B. 

beschuldigde van verkrachting), begeeft hij zich naar het appartement en van zodra er discussie 

ontstaat, haalt hij de schaar boven en steekt hier ook effectief mee met ernstige schade voor het 

slachtoffer tot gevolg. Zulke vorm van eigenrichting is totaal uit den boze. Beklaagde ging blindelings te 

werk en hield geen enkele rekening met de psychische integriteit van het slachtoffer." Op 24.03.2017 

trapte u zonder aanwijsbare reden het raam van de voordeur van een dierenarts in, u was eerder bij die 

dierenarts op consultatie geweest met uw hond. Vervolgens werd u bij arrest d.d. 17.10.2018 

veroordeeld voor partnergeweld. Omdat het al een tijdje slecht ging tussen jullie, leefden jullie 

gescheiden. Toen u op 20.04.2018 wat spullen ging ophalen bij uw echtgenote begon u ruzie te maken, 

trok u haar bij het haar en sloeg u haar in het aangezicht. Uw echtgenote was bang en ging naar de 

kamer om de politie te bellen. Vervolgens nam u haar gsm af en eiste de juwelen die ze van u gekregen 

had terug. U bedreigde haar met een mes opdat ze de juwelen zou afgeven. Wanneer ze wilde gaan 

lopen, trok u haar terug binnen waardoor zij met haar rug tegen de brandkast botste. U werd voorgeleid 

en de onderzoeksrechter stelde u op 21.04.2018 in voorlopige vrijheid mits een absoluut contactverbod 

met uw echtgenote. Diezelfde dag stond u echter opnieuw voor haar deur om persoonlijke goederen op 

te halen. Daar u rustig leek, liet zij u binnen. Eens binnen werd u agressief, trok het kastje van de bel 

van de deur en sloeg uw echtgenote ermee op de arm. Vervolgens nam u haar in wurggreep en zei u 

dat u haar kapot zou maken. U zei eveneens dat u haar zeventienjarige dochter zou laten verkrachten 

en kapot maken. Daarna vertrok u, maar op 22.04.2018 stond u alweer voor haar deur. Aangezien uw 

echtgenote de deur niet wilde openen begon u op de deur te stampen. Een paar uur later kwam u terug 

en stak kauwgom in het slot waardoor het niet mee bruikbaar was. Uw echtgenote verwittigde daarop de 

politie. Toen die ter plaatse waren, kwam u opnieuw langs. U was meteen verbaal agressief en gaf de 

agenten een zeer zenuwachtige en agressieve indruk. U herhaalde meermaals dat u haar zou 

vermoorden of zou laten vermoorden als u zou opgesloten worden. Ondanks uw voorwaardelijke 

vrijlating pleegde u die dag zelf opnieuw gelijkaardige feiten wat aantoont dat u uw driften niet onder 

controle kan houden. Uit het arrest blijkt dat de omstandigheden en de ernst van de feiten getuigen van 

een onbeheerste agressiviteit zowel verbaal als fysiek ten opzichte van uw echtgenote waarbij u zelfs 

gebruik maakte van een keukenmes waardoor haar fysieke en psychische integriteit geschaad werd. 

Ook tijdens uw huidige detentie gedraagt u zich niet altijd zoals het hoort. U liep reeds meerdere 

tuchtrapporten op, onder andere wegens verbale agressie ten aanzien van personeel en een ernstig 

meningsverschil met een medegedetineerde waarbij u geslagen heeft. 

 

Uw gedragingen getuigen van een gebrek aan normbesef, een immorele ingesteldheid en een 

manifeste afwezigheid van eerbied voor sociale en morele waarden. De vaststelling dat u reeds 10 keer 

correctioneel veroordeeld werd voor een veelheid aan criminele feiten, wijst er op dat u geen lessen 

trekt uit uw veroordelingen en dat u de ernst van uw daden niet blijkt of niet wenst in te zien, noch schijnt 
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te begrijpen dat uw gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is. Gelet op uw talrijke veroordelingen 

wordt vastgesteld dat u niet de intentie vertoont om uw gedrag te verbeteren. Het feit dat u de neiging 

vertoont uw gedrag verder te zetten, kan een maatregel, gestoeld op openbare orde, verantwoorden 

(HvJ 22 mei 2012, C-348/09, P.I.). Het risico dat u ook in de toekomst weer strafbare feiten zal plegen, 

kan niet uitgesloten worden. Er liggen geen stukken voor waaruit blijkt dat u uw agressie en 

drugsverslaving inmiddels onder controle heeft. Uit uw persoonlijk handelen komt een volgehouden, 

voor de maatschappij gevaarlijke criminele ingesteldheid naar voren waardoor helemaal niet uit te 

sluiten valt dat u dergelijk gedrag in de toekomst zal herhalen. Uit het geheel van bovenstaande 

vaststellingen blijkt dan ook dat u een ernstig, reëel en actueel gevaar vormt voor de samenleving en 

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

rechtvaardigen en zelfs vereisen. 

 

+++ 

 

Op 12.11.2019 werd u tijdens een gesprek met de migratiebegeleider op de hoogte gesteld van het feit 

dat overwogen werd om uw recht op verblijf te beëindigen om redenen van openbare orde. Er werd u de 

mogelijkheid geboden om binnen een termijn van 15 dagen relevante elementen die het nemen van een 

beslissing zouden kunnen verhinderen of beïnvloeden, aan te voeren. U verkoos om de vragenlijst 

samen met uw advocaat in te vullen. In de vragenlijst die u op 21.11.2019 invulde, verklaart u dat u 

Tsjechisch, Nederlands en Engels kan lezen en/of schrijven; dat u nu 27 jaar in België bent; dat u na 

een auto ongeluk invalide bent; dat u voor u in de gevangenis terecht kam woonachtig was in de 

[…]straat […],2050 Antwerpen; dat u in België gehuwd bent met [P.H.]; dat uw moeder, broer en zus in 

België wonen; dat uw moeder in Zoersel woont; dat uw broer in Wuustwezel woont; dat uw zus in 

Brasschaat woont; dat u geen kinderen heeft; dat u geen familie heeft in een ander land dan België; dat 

u een attest van bouw heeft; dat u gewerkt heeft bij Opel Belgium, bij Piccolo groenten fabriek, 

tuinaanleg en tuinonderhoud, bij Katoennatie en als steenkapper; dat u in Tsjechië nooit gewerkt heeft; 

dat uw leven in België is; dat u nog niet veroordeeld/opgesloten werd in een ander land dan België; dat 

u niet naar Tsjechië kan terugkeren omdat u niks meer te maken heeft met Tsjechië en dat u uw leven 

hier in België heeft. 

 

+++ 

 

Op 22.06.2017, tijdens een strafonderbreking waaruit u laattijdig terugkeerde, bent u te Antwerpen in het 

huwelijk getreden met [H.P.M.G.] (geboren op […] te Antwerpen, Belgische nationaliteit). Mevrouw [H.] 

heeft drie kinderen uit (een) eerdere relatie(s), één van die drie kinderen is nog minderjarig. Het EHRM 

aanvaardt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen een gezinsleven wanneer er geen bloedband of andere 

verwantschapsband bestaat tussen minderjarige kinderen en een derde, met name in de situatie waar 

er sprake is van een de facto gezinsrelatie tussen een minderjarig kind en een zorgdragende 

volwassene, die geen bloedverwant is (EHRM 22 april 1997, X., Y. en Z.A/erenigd Koninkrijk (GK), §37; 

EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150). Nergens uit destukken van het dossier blijkt dat u een 

bloed-of aanverwantschapsband heeft met het minderjarige zoontje van uw echtgenote. In casu blijkt 

niet dat u een zorgdragende volwassene voor het zoontje van uw echtgenote zou zijn. U maakt zelf 

geen melding van de drie kinderen van mevrouw [H.]. Geen van haar drie kinderen staat op het moment 

van onderhavig schrijven op eenzelfde adres als zijzelf ingeschreven. Een beschermenswaardig 

gezinsleven met het minderjarige zoontje van uw echtgenote blijkt niet. 

 

Hoewel u nog steeds gehuwd bent met mevrouw [H.] blijkt niet dat de persoonlijke band tussen jullie 

nog steeds voldoende hecht is om de bescherming van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (hierna: EVRM) te rechtvaardigen. 

 

In het vonnis d.d. 26.04.2018 waarin u veroordeeld werd voor handel in verdovende middelen en 

psychotrope stoffen werd uw echtgenote veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel 

gedurende driejaar voor het bezit van amfetamines. De feiten die leidden tot uw veroordeling d.d. 

17.10.2018 door het Hof van Beroep te Antwerpen pleegde u op uw echtgenote. Uit het vonnis d.d. 

13.07.2018 blijkt: “Partijen zijn gehuwd sedert juni 2017 doch leven niet meer samen. Het slachtoffer 

[hiermee wordt verwezen naar [H.P.M.G.]] is inmiddels zwanger van haar echtgenoot. [...] Het 

slachtoffer verklaarde dat op 20.04.2018 haar man, huidig beklaagde [u dus] enkele spullen kwam 

halen. Sinds een aantal weken ging het heel slecht tussen hen en wilde ze scheiden.” U verklaarde in 

het hoorrecht d.d. 12.11.2019 nog steeds gehuwd te zijn met mevrouw [H.], deze verklaring vindt steun 

in het rijksregister. Uit het rijksregister blijkt evenwel niet dat mevrouw intussen bevallen zou zijn van 

een vierde kind, waarvan u de vader bent. Daarnaast verklaarde u zelf in het hoorrecht d.d. 12.11.2019 
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geen kinderen te hebben. Het lijkt er dus op dat de zwangerschap waarnaar in het vonnis verwezen 

werd helaas voortijdig beëindigd is. Uw laatste detentie nam een aanvang op 23.04.2018. Aanvankelijk 

bezocht uw echtgenote u niet, maar in de periode van 11.07.2018 tot en met 19.11.2018 bezocht zij u 

zeer regelmatig in de gevangenis. Na haar laatste bezoek op 19.11.2018 ontving u echter geen bezoek 

meer van haar. U heeft geen documenten voorgelegd waaruit blijkt dat jullie op een andere manier 

contact onderhouden en u heeft sinds uw opsluiting op 23.04.2018 nog geen uitgaansvergunningen 

genoten. Uit het “Vonnis tot afwijzing van een voorwaardelijke invrijheidstelling" uitgesproken door de 

SURB te Antwerpen op 25.11.2019 blijkt dat men meent dat er een risico bestaat dat u uw ex-partner 

zou lastig vallen gezien u eerder een contactverbod had geschonden en u uw reclassering bij haar wou 

uitwerken. Er wordt dus naar uw echtgenote verwezen als zijnde uw ex-partner. Indien aangetoond zou 

zijn dat de relatie tussen u en uw echtgenote toch nog steeds voldoende hecht zou zijn, quod non, kan 

opgemerkt worden dat uit uw administratief dossier geen precieze onoverkomelijke hinderpalen blijken 

die de voortzetting van een gezinsleven in uw land van herkomst verhinderen. Uw echtgenote zou u 

desgewenst vrijwillig kunnen volgen naar uw land van herkomst. Haar twee oudste kinderen zijn 

meerderjarig en ook haar jongste kind lijkt niet bij haar te wonen. Zij zou er uiteraard ook voor kunnen 

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

communicatiemiddelen, alsook via periodieke reizen naar Tsjechië. Hoe dan ook, de bescherming van 

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

uitoefenen van het recht op de eerbiediging van het gezinsleven. 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. U 

verklaarde daarnaast ook dat uw moeder ([V.M.], geboren op […] in Karlovy Vary, E+ kaart geldig tot 

25.07.2024), uw broer ([M.J.], geboren op […] te Ceske Budejovice, E+ kaart geldig tot 02.07.2023) en 

uw zus (verdere gegevens onbekend) in België wonen. Uw moeder bezoekt u in de gevangenis. In dit 

verband wordt opgemerkt dat daar waar de gezinsband tussen ouders en minderjarige kinderen wordt 

verondersteld, het anders ligt in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen en broers en 

zussen. Opdat een relatie tussen broers en zussen en tussen ouders en meerderjarige kinderen, onder 

de bescherming van artikel 8 EVRM kan vallen, zijn er bijkomende elementen van afhankelijkheid 

vereist die anders zijn dan de gewone affectieve en emotionele banden (EHRM 15 oktober 2003, nr. 

52206/99, Mokrani v. Frankrijk, par. 33) (EHRM 13 februari 2001, nr. 47160/99, Ezzouhdi v. Frankrijk, 

par. 34). Er liggen thans geen stukken voor waaruit blijkt dat u wel degelijk een beschermingswaardig 

gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM onderhoudt met één van de door u vermelde 

familieleden. Uw familieleden in België kunnen contact met u onderhouden middels (korte) bezoeken, zij 

kunnen België immers vrijelijk in- en uitreizen, en middels moderne communicatiemiddelen. Bovendien 

kunnen zij u vanuit België steun, bijvoorbeeld financiële steun, bieden bij uw herintegratie in het land 

waar u zich zal vestigen. 

 

+++ 

 

U was net geen 12 jaar oud toen u in België aankwam. Het is inherent aan een langdurig verblijf dat hier 

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

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

opgebouwd en dat uw sociale leven zich hier afspeelt. Dit betekent echter niet dat er niet van u gevergd 

zou kunnen worden dat u, nadat uw recht op verblijf beëindigd werd, terug zou keren naar uw 

herkomstland dan wel een derde land. Uit niks blijkt dat de banden die u met België opgebouwd hebt 

van een dergelijk uitzonderlijke aard zouden zijn dat deze vermogen op te wegen tegen het ernstig en 

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

U stelt niks meer met Tsjechië te maken te hebben, desondanks kan er niet zonder meer aangenomen 

worden dat u geen andere banden dan uw nationaliteit meer zou hebben met Tsjechië alwaar u geboren 

bent en tot u bijna 12 jaar oud was, gewoond heeft. Gezien de leeftijd waarop u Tsjechië verliet, is het 

niet onredelijk aan te nemen dat u er scholing kreeg. U geeft in het hoorrecht aan de taal te spreken. U 

verklaarde er geen familie meer te hebben. 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 Tsjechië 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 36-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. U kan via de moderne communicatiemiddelen contact onderhouden met uw vrienden in 

België en zij zouden u, indien gewenst, kunnen bezoeken. Wat uw werkverleden in België betreft, dient 
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er op gewezen te worden dat u slechts sporadisch was tewerkgesteld op de reguliere arbeidsmarkt. U 

slaagde er nooit in een lang dienstverband aan te gaan bij werkgevers op de Belgische arbeidsmarkt. 

Voor zover u een reële kans zou maken op de Belgische arbeidsmarkt zou toch mogen verwacht 

worden dat u intussen duidelijke economische banden zou hebben opgebouwd en zou kunnen buigen 

op een duidelijk werkverleden. In plaats van te werken opteerde u ervoor diefstallen te plegen en drugs 

te verhandelen wat getuigt van een totaal gebrek aan respect voor andermans eigendom en fysieke 

integriteit en een gewetenloze drang naar snel en gemakkelijk geldgewin. Er liggen geen stukken voor 

waaruit blijkt dat u geen werk zou kunnen vinden in Tsjechië om in uw levensonderhoud te kunnen 

voorzien. U hebt geen elementen aangebracht met betrekking tot uw gezondheid of met betrekking tot 

de gezondheidstoestand van één van uw familieleden die onderhavige beslissing zouden kunnen 

beïnvloeden. U verklaarde invalide te zijn na een auto ongeluk. U legt echter geen enkel stuk voor dat 

deze verklaring ondersteunt. Uit contactname met de griffie van de gevangenis te Wortel blijkt dat de 

medische dienst van de gevangenis geen weet heeft van een eventuele invaliditeit die vastgesteld werd 

bij u. U blijkt geen extra (medische) behandeling of zorgen nodig te hebben in de gevangenis. De 

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

u kan doen gelden. 

 

+++ 

 

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

geconcludeerd dat er ernstige redenen van openbare orde en nationale veiligheid zijn waardoor het 

beëindigen van uw verblijfsrecht een noodzakelijke maatregel vormt voor de bescherming van de orde 

en ter preventie van strafbare feiten daar uw gedrag een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging 

vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 44bis van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht 

en van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM). Het middel 

wordt toegelicht als volgt: 

 

“Verzoekende partij kreeg kennis van de beslissing tot beëindiging van het verblijf op 25/02/2020, 

gestoeld op het element dat er ernstige redenen van openbare orde en nationale veiligheid zijn 

waardoor het beëindigen van zijn verblijfsrecht een noodzakelijke maatregel vormt voor de bescherming 

van de orde en ter preventie van strafbare feiten daar zijn gedrag een werkelijke, actuele en ernstige 

bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving. 

 

Bestuurshandelingen dienen overeenkomstig de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandeling afdoende gemotiveerd zijn en moeten juridische en feitelijke 

overwegingen vermelden die aan de grondslag liggen van de beslissing. 

 

Daar de Raad voor Vreemdelingenbetwisting een marginale beoordelingsbevoegdheid heeft, dient zij er 

op toe te zien of de administratieve overheid bij haar beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke 

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

gekomen (RvS 7 december 2011, nr. 101624.) 

 

Een afdoende motivering houdt in dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

kunnen dragen. De motivering moet met andere woorden draagkrachtig zijn. De aangevoerde middelen 

moeten pertinent zijn en de beslissing verantwoorden. Dit wil zeggen dat ze duidelijk en concreet de 

overwegingen moeten weergeven die haar kunnen verantwoorden. De motivering moet ook volledig zijn, 

wat betekent dat zij een voldoende grondslag voor alle onderdelen van de beslissing behoort te zijn. 

 

De motivering is niet afdoende , zoals vereist door de Wet Motivering Bestuurshandelingen. 

Bij toepassing van verwijderingsmaatregelen dient er sprake te zijn van een actueel karakter van de 

schending van de openbare orde. Aldus dient er een daadwerkelijke dreiging uit te gaan van het gedrag 

van verzoeker. 
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In casu werd er in de bestreden beslissing ter motivering enkel het toepasselijke artikel 44bis §2 van de 

wet van 15 december 1980 vermeld. Betreffende de mogelijkheid om de openbare orde te kunnen 

schaden, wordt er ter motivering ingeroepen dat verzoeker veroordelingen heeft opgelopen door de 

Correctionele Rechtbank. 

 

Er is in de bestreden beslissing geen enkele motivering terug te vinden die verwijst naar het persoonlijk 

gedrag van betrokkene. Verzoeker heeft tijdens de behandelingen van zijn zaken steeds zijn 

medewerking verleend. Hij nam zijn verantwoordelijkheden. 

 

Bovendien werd er door het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 17/10/2018 een gevangenisstraf met 

probatie-uitstel opgelegd. De rechtbank hield rekening met de persoonlijkheid van betrokkene en was 

van oordeel dat verzoeker het potentieel heeft om zich te verbeteren. 

 

Artikel 44bis §4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in de paragrafen 1, 2 

of 3 te nemen, houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid 

op het grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, 

sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van 

oorsprong” 

 

Bij een beslissing tot beëindiging van het verblijf, heeft verwerende partij de verplichting tot 

belangenafweging in het licht van artikel 8 van het EVRM. 

 

Art. 8 EVRM stelt dat eenieder het recht heeft op een eerbiediging van het privé-en gezinsleven en dat 

een inmenging van enig openbaar gezag enkel toegestaan is al het bij wet voorzien en nodig is in een 

democratische samenleving in het belang van ’s lands veiligheid, openbare orde, of het economisch 

welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de 

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

 

Art. 8 EVRM is direct toepasbaar in het Belgisch intern recht. 

 

Art. 8 EVRM impliceert wel degelijk een verblijfsrecht (EHRM 21 JUNI 1988,Berrehab t. Nederland) 

Verzoeker woont reeds 20 jaar in België en stelt niets meer met Tsjechië te maken te hebben. 

 

Opmerkelijk stelt verwerende partij in haar beslissing dat er niet zonder meer kan aangenomen worden 

dat verzoeker geen andere banden dan zijn nationaliteit meer zou hebben met Tsjechië. Verzoeker zou 

dan maar op zoek moeten gaan naar eventuele kenissen in Tsjechië. 

 

Deze stelling kan niet aanvaard worden. 

 

Verzoekende partij heeft Tsjechië op zeer jonge leeftijd verlaten en is op geen enkel moment terugge-

keerd. Op dergelijke jonge leeftijd heeft verzoeker geen vriendenkring of kennissen opgebouwd en zijn 

er op geen enkele manier contacten onderhouden. Er woont ook geen familie meer in Tsjechië waar 

verzoeker een beroep op zou kunnen doen. 

 

Verzoeker zijn familie is allemaal woonachtig in België. De bestreden beslissing zou tot gevolg hebben 

dat verzoeker zijn ganse familie dient achter te laten. 

 

Het gegeven dat verzoeker tot zijn 12 jaar in Tsjechië heeft gewoond, weegt niet op tegen de periode 

dat verzoeker in België heeft gewoond. 

 

Verzoeker wenst na zijn invrijheidstelling zijn situatie op orde te brengen en zijn leven verder op te 

bouwen, aslook de contacten met zijn familie. 

 

Het is voor verzoeker zeer onredelijk dat hij na dergelijk lang verblijf in België, alles en iedereen dient 

achter te laten. 

De bestreden beslissing is aldus een schending van artikel 8 EVRM en is een onredelijke beslissing. De 

evenredigheidstoets werd niet correct toegepast.” 
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2.2.  Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dit impliceert 

dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht de juridische en feitelijke redenen moet weergeven op 

grond waarvan zij werd genomen, zodat de bestuurde kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt.  

Zoals blijkt uit de bestreden beslissing, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de juridische grondslag, met 

name artikel 44bis, § 2 van de Vreemdelingenwet en wordt een zeer omstandige motivering in feite 

gegeven, met name de redenen waarom een einde wordt gesteld aan het verblijfsrecht van verzoeker. 

De bestreden beslissing geeft duidelijk de redenen weer op grond waarvan zij werd genomen en deze 

kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing worden gelezen. Verzoeker heeft hiervan kennis kunnen 

nemen en kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroeps-

mogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. Een schending van artikel 2 van voormelde wet van 29 

juli 1991 blijkt niet.  

 

Artikel 3 van voormelde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering afdoende dient te zijn. Het 

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

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

de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.  

 

Verzoeker betwist dat de motivering afdoende is en hij meent dat er geen enkele motivering terug te 

vinden is die verwijst naar zijn persoonlijk gedrag. Hij stelt verder dat hij steeds zijn medewerking heeft 

verleend, zijn verantwoordelijkheden heeft genomen en dat het hof van beroep op 17 oktober 2018 een 

gevangenisstraf met probatie-uitstel heeft verleend waarbij het hof rekening hield met zijn persoonlijk-

heid en van oordeel was dat verzoeker het potentieel heeft zich te verbeteren. Hij betwist in wezen dat 

hij een actueel gevaar zou uitmaken.  

 

De beoordeling van het afdoende karakter van de motivering en van de materiële motiveringsplicht 

gebeurt in het licht van de toepasselijke wetsbepaling, in casu artikel 44bis, § 2 van de Vreemdelingen-

wet, waarop de beslissing steunt. 

 

De relevante bepalingen van artikel 44bis  van de Vreemdelingenwet luiden als volgt: 

 

“(…)  

§ 2. De minister kan een einde maken aan het verblijf van de burgers van de Unie en hun familieleden 

die krachtens de artikelen 42quinquies en 42sexies een duurzaam verblijfsrecht hebben verkregen, 

alleen om ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid.  

(…) 

§ 4. Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in de paragrafen 

1, 2 of 3 te nemen, houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn 

familielid op het grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische 

situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van 

oorsprong.”  

 

Artikel 45 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“§ 1. De redenen van openbare orde, nationale veiligheid en volksgezondheid bedoeld in de artikelen 43 

en 44bis mogen niet worden aangevoerd voor economische doeleinden.  

 

§ 2. De in de artikelen 43 en 44bis bedoelde beslissingen moeten in overeenstemming zijn met het 

evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het persoonlijk gedrag van de betrokken burger 

van de Unie of zijn familielid.  

Eerdere strafrechtelijke veroordelingen zijn als zodanig geen reden voor dergelijke beslissingen. 

Het gedrag van de burger van de Unie of van zijn familielid moet een werkelijke, actuele en voldoende 

ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving zijn. Motiveringen die los staan 
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van het individuele geval of met algemene preventieve redenen verband houden, mogen niet worden 

aangevoerd.  

Om te beoordelen of de burger van de Unie of zijn familielid een gevaar voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid vormt, kan de minister of zijn gemachtigde, bij de afgifte van de verklaring van 

inschrijving of van de verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie, en als hij het onontbeerlijk 

acht, aan de lidstaat van oorsprong en, eventueel aan andere lidstaten, inlichtingen vragen over de 

gerechtelijke antecedenten van de betrokkene. Deze raadpleging mag geen systematisch karakter 

dragen.  

§ 3 (…)  

§ 4 (…)” 

 

Gelet op wat artikel 45, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt, blijkt dat verzoekers verblijfsrecht enkel 

kan worden beëindigd indien zijn gedrag een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt 

voor een fundamenteel belang van de samenleving. Bij het beoordelen van een bedreiging voor de 

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

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

ook actueel te zijn. De vaststelling van een actuele bedreiging vereist in regel dat de betrokken 

vreemdeling een neiging vertoont om een crimineel gedrag in de toekomst voort te zetten, vol te houden 

of te herhalen (HvJ 22 mei 2012, C-348/09, P.I., pt. 30; Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2016-

2017, DOC 54 2215/001, p. 24). Het is aan verwerende partij om in elk afzonderlijk geval te (be)oor-

delen of het gedrag van de betrokken vreemdeling een gevaar voor nieuwe ernstige verstoringen van de 

openbare orde of nationale veiligheid oplevert, wat desgevallend een onderzoek naar het risico van 

recidive kan omvatten. De verwerende partij moet derhalve haar besluit baseren op een inschatting van 

het toekomstig gedrag van de betrokken vreemdeling en dit aan de hand van de objectieve elementen 

zoals deze voorliggen op het ogenblik dat zij een beslissing neemt en die blijken uit het administratief 

dossier. 

 

In casu blijkt dat de verwerende partij zich niet heeft beperkt tot een loutere verwijzing naar de straf-

rechtelijke veroordelingen die ten aanzien van verzoeker werden uitgesproken, maar op individuele 

basis heeft onderzocht wat in het persoonlijk gedrag en de strafbare feiten die verzoeker heeft 

gepleegd, een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van 

de samenleving vormt die, ter bescherming van de openbare orde, de beëindiging van het verblijfsrecht 

kan rechtvaardigen.  

 

De verwerende partij heeft immers, naast een verwijzing naar de 10 veroordelingen die verzoeker  

tussen 27 maart 2003 en 4 juni 2019 opliep en het herhalend karakter van de strafbare feiten, uitvoerig 

toegelicht wat de aard en de ernst is van de strafbare feiten die verzoeker pleegde, wat de impact 

hiervan is op de samenleving en op welke wijze hij uit het persoonlijk gedrag van verzoeker heeft 

afgeleid dat deze een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving vormt. 

 

Verzoekers kritiek  is dan ook geheel in tegenspraak met de uitgebreide en duidelijke redengeving die in 

de bestreden beslissing is opgenomen. Uit de motieven van de bestreden beslissing komt wel degelijk 

naar voor dat de verwerende partij aan de hand van een aantal objectieve elementen een inschatting 

heeft gemaakt van het toekomstige gedrag van verzoeker. In de bestreden beslissing kan immers – 

onder meer – het volgende worden gelezen: 

 

“(…)  

 

U werd meermaals veroordeeld voor allerlei diefstallen al dan niet met verzwarende omstandigheden. 

Uit het vonnis d.d. 27.03.2003 blijkt: ‘‘De feiten zijn ernstig. Beklaagden waren uit op het gemakkelijk 

verwerven van goederen zonder zich te bekommeren dat dit andermans eigendom betrof. De 

Rechtbank houdt rekening met de veelvuldigheid van de feiten gepleegd door eerste en tweede 

beklaagde [u], […].” Het plegen van diefstallen getuigt van een compleet gebrek aan respect voor 

andermans goederen en vormt een ernstige bedreiging voor de openbare veiligheid. Inbraken in auto’s, 

winkeldiefstallen en dergelijke zijn immers een echte plaag en verhogen het onveiligheidsgevoel bij de 

burgers. U staat duidelijk niet stil bij de nefaste financiële gevolgen die uw daden veroorzaken, hetgeen 

een opportunistische en egoïstische ingesteldheid aantoont. 

 

Uit de verschillende vonnissen komt naar voor dat u reeds lange tijd kampt met een verslavings-

problematiek. 
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Op 12.01.2007 werd u voor het eerst veroordeeld voor inbreuken op de wetgeving inzake drugs. Uit dit 

vonnis blijkt: “Eerste beklaagde [u], die zelf gebruiker is, ontkent niet samen met tweede beklaagde 

recent voor zijn aanhouding 40 gram speed te hebben aangekocht voor 200 EUR, de drugs te hebben 

afgewogen op een precisieweegschaal en verdeeld te hebben in gebruikersdosissen. Hij minimaliseert 

evenwel de omvang van zijn handel. [...] Beiden verklaren de feiten te hebben gepleegd omdat zij 

zonder werk waren." Eén van de probatiemaatregelen die u toen al opgelegd werd was “een 

aangepaste therapie volgen om aan zijn drugverslaving te verhelpen". 

 

Op 30.01.2009 werd u, naast voor een reeks diefstallen, nogmaals veroordeeld voor inbreuken op de 

wetgeving inzake drugs. Uit het vonnis blijkt dat er tijdens een zoeking op 04.09.2008 in uw voertuig en 

in uw rugzak gestolen voorwerpen, 23,2 gram cocaïne, 40 gram speed en gebruiksmateriaal 

aangetroffen worden. Daarnaast bleek ook uit telefonieonderzoek dat u druggerelateerde gesprekken 

voerde. Uit het vonnis blijkt: “De feiten zijn bijzonder laakbaar. Eerste en tweede beklaagde zijn enkel uit 

op snel geldgewin, zonder rekening te houden met de eigendomsrechten van derden. De feiten dragen 

eveneens toe tot het stijgende onveiligheidsgevoel. Eerste beklaagde [u] verhoogt zijn snelle geldgewin 

door bijkomend drugs te verhandelen." 

 

Op 26.04.2018 werd u wederom veroordeeld voor drugsfeiten. U betwistte de feiten van verkoop van 

drugs en beweerde dat de aangetroffen drugs (2 bruine blokken heroïne van 88 gram, respectievelijk 89 

gram -netto-, een plastic pot met 592 gram speed -bruto-, een plastic pot met 2 zakjes cannabis van 44 

gram, respectievelijk 17 gram -bruto- en 1 zakje met een blokje hasjiesj van 15 gram -netto-, 15 

tabletten Bromazepan. 4 tabletten Sildenafil Apotex) voor eigen gebruik waren. Aan uw leugenachtige 

bewering kon om verschillende redenen die omstandig uiteen gezet worden in het vonnis, geen geloof 

gehecht worden. Uit het vonnis blijkt: “De lastens eerste beklaagde [u] bewezen feiten van handel in 

harddrugs zijn ernstig. Zij getuigen van een totaal gebrek aan normbesef en een zucht naar gemakkelijk 

en snel geldgewin, waaraan de gezondheid en de integriteit van kwetsbare druggebruikers 

ondergeschikt wordt gemaakt. Het gebruik van harddrugs door beide beklaagden [u en uw echtgenote] 

is evenzeer verwerpelijk. De feiten veroorzaken sociale problemen en ellende, leveren overlast voor de 

samenleving op en vormen een gevaar voor de volksgezondheid. [...] Eerste beklaagde beschikt over 

een lijvig strafregister, waarbij hij ook reeds werd veroordeeld voor gelijkaardige druginbreuken en zich 

ook in staat van wettelijke herhaling bevindt [...]. Hij verhandelde schaamteloos minstens gedurende 

bijna anderhalf jaar op lucratieve wijze allerhande harddrugs en geeft blijk van geen enkel schuldinzicht 

en/of berouw. Zijn invrijheidstelling onder voorwaarden verliep ook moeizaam en de voorwaarden van 

het binnenbrengen van urinecontroles en sollicitatiebewijzen werden niet nageleefd. Drughulpverlening 

en opvolging van een tewerkstelling en zijn financiële situatie werd geadviseerd, doch eerste beklaagde 

was niet in persoon aanwezig en verzocht bij monde van zijn raadsman ook niet om een dergelijk 

probatie-uitstel onder voorwaarden, maar om een werkstraf in ondergeschikte orde. Enkel een effectieve 

gevangenisstraf en geldboete zijn echter passend om eerste beklaagde een duidelijk en streng signaal 

te geven dat de feiten en zijn aanhoudende a-sociale gedrag niet worden getolereerd in onze 

samenleving in de hoop dat dit kan leiden tot wijzigende inzichten en een gedragsverandering. Een 

bescherming van de maatschappij is evenzeer nodig." Het "Vonnis tot afwijzing van een voorwaardelijke 

invrijheidstelling” uitgesproken door de SURB op 25.11.2019 bevestigt dat u naast een 

impulscontroleproblematiek nog steeds een verslavingsproblematiek hebt waardoor er nood is aan een 

gespecialiseerde begeleiding. Reeds in 2007 kreeg u als probatiemaatregel opgelegd dat u therapie 

moest volgen voor uw drugsverslaving. U had reeds meermaals de gelegenheid om dergelijke therapie 

te volgen, maar u greep deze kans nooit. Gelet op het zeer lucratief karakter van de verkoop van drugs, 

op uw strafrechtelijk verleden en uw eigen drugsverslaving is het gevaar op recidive zonder meer 

aanwezig. De maatschappelijke impact van druggerelateerde feiten werd reeds herhaaldelijk benadrukt 

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

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

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

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

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

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

Frankrijk).  

 

Naast veroordelingen voor het plegen van vele diefstallen en voor inbreuken op de drugwetgeving, werd 

u ook veroordeeld voor inbreuken op de wapenwetgeving. Zo werd u in de loop van de tijd betrapt met 

een jachtmes, een breekmes, een vouwmes en werpsterren. Het voorhanden hebben van genoemde 
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wapens kan leiden tot het gebruik ervan en brengt dus een onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van 

personen met zich mee.  

 

Bovendien lijkt u ook een agressieprobleem te hebben, u werd meermaals voor geweldsdelicten veroor-

deeld. Uit het vonnis d.d. 17.06.2009 blijkt: “Wapens verhogen het onveiligheidsgevoel en beklaagde 

heeft bovendien een agressieprobleem." Uit het vonnis d.d. 20.05.2015 blijkt: “Het feit zoals geher-

kwalificeerd is zeer ernstig. Beklaagde [u] gaat omwille van een beweerde verkrachting van een vriendin 

met een schaar op pad om de confrontatie aan te gaan met haar belager. Zonder goed en wel de 

toedracht van het verhaal te kennen, noch de daarbij betrokken personen (naderhand blijkt immers dat 

S.V.d.W., J.L. en niet het slachtoffer M.B. beschuldigde van verkrachting), begeeft hij zich naar het 

appartement en van zodra er discussie ontstaat, haalt hij de schaar boven en steekt hier ook effectief 

mee met ernstige schade voor het slachtoffer tot gevolg. Zulke vorm van eigenrichting is totaal uit den 

boze. Beklaagde ging blindelings te werk en hield geen enkele rekening met de psychische integriteit 

van het slachtoffer." Op 24.03.2017 trapte u zonder aanwijsbare reden het raam van de voordeur van 

een dierenarts in, u was eerder bij die dierenarts op consultatie geweest met uw hond. Vervolgens werd 

u bij arrest d.d. 17.10.2018 veroordeeld voor partnergeweld. Omdat het al een tijdje slecht ging tussen 

jullie, leefden jullie gescheiden. Toen u op 20.04.2018 wat spullen ging ophalen bij uw echtgenote 

begon u ruzie te maken, trok u haar bij het haar en sloeg u haar in het aangezicht. Uw echtgenote was 

bang en ging naar de kamer om de politie te bellen. Vervolgens nam u haar gsm af en eiste de juwelen 

die ze van u gekregen had terug. U bedreigde haar met een mes opdat ze de juwelen zou afgeven. 

Wanneer ze wilde gaan lopen, trok u haar terug binnen waardoor zij met haar rug tegen de brandkast 

botste. U werd voorgeleid en de onderzoeksrechter stelde u op 21.04.2018 in voorlopige vrijheid mits 

een absoluut contactverbod met uw echtgenote. Diezelfde dag stond u echter opnieuw voor haar deur 

om persoonlijke goederen op te halen. Daar u rustig leek, liet zij u binnen. Eens binnen werd u 

agressief, trok het kastje van de bel van de deur en sloeg uw echtgenote ermee op de arm. Vervolgens 

nam u haar in wurggreep en zei u dat u haar kapot zou maken. U zei eveneens dat u haar 

zeventienjarige dochter zou laten verkrachten en kapot maken. Daarna vertrok u, maar op 22.04.2018 

stond u alweer voor haar deur. Aangezien uw echtgenote de deur niet wilde openen begon u op de deur 

te stampen. Een paar uur later kwam u terug en stak kauwgom in het slot waardoor het niet mee 

bruikbaar was. Uw echtgenote verwittigde daarop de politie. Toen die ter plaatse waren, kwam u 

opnieuw langs. U was meteen verbaal agressief en gaf de agenten een zeer zenuwachtige en 

agressieve indruk. U herhaalde meermaals dat u haar zou vermoorden of zou laten vermoorden als u 

zou opgesloten worden. Ondanks uw voorwaardelijke vrijlating pleegde u die dag zelf opnieuw 

gelijkaardige feiten wat aantoont dat u uw driften niet onder controle kan houden. Uit het arrest blijkt dat 

de omstandigheden en de ernst van de feiten getuigen van een onbeheerste agressiviteit zowel verbaal 

als fysiek ten opzichte van uw echtgenote waarbij u zelfs gebruik maakte van een keukenmes waardoor 

haar fysieke en psychische integriteit geschaad werd. Ook tijdens uw huidige detentie gedraagt u zich 

niet altijd zoals het hoort. U liep reeds meerdere tuchtrapporten op, onder andere wegens verbale 

agressie ten aanzien van personeel en een ernstig meningsverschil met een medegedetineerde waarbij 

u geslagen heeft. 

 

Uw gedragingen getuigen van een gebrek aan normbesef, een immorele ingesteldheid en een 

manifeste afwezigheid van eerbied voor sociale en morele waarden. De vaststelling dat u reeds 10 keer 

correctioneel veroordeeld werd voor een veelheid aan criminele feiten, wijst er op dat u geen lessen 

trekt uit uw veroordelingen en dat u de ernst van uw daden niet blijkt of niet wenst in te zien, noch schijnt 

te begrijpen dat uw gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is. Gelet op uw talrijke veroordelingen 

wordt vastgesteld dat u niet de intentie vertoont om uw gedrag te verbeteren. Het feit dat u de neiging 

vertoont uw gedrag verder te zetten, kan een maatregel, gestoeld op openbare orde, verantwoorden 

(HvJ 22 mei 2012, C-348/09, P.I.). Het risico dat u ook in de toekomst weer strafbare feiten zal plegen, 

kan niet uitgesloten worden. Er liggen geen stukken voor waaruit blijkt dat u uw agressie en 

drugsverslaving inmiddels onder controle heeft. Uit uw persoonlijk handelen komt een volgehouden, 

voor de maatschappij gevaarlijke criminele ingesteldheid naar voren waardoor helemaal niet uit te 

sluiten valt dat u dergelijk gedrag in de toekomst zal herhalen. Uit het geheel van bovenstaande 

vaststellingen blijkt dan ook dat u een ernstig, reëel en actueel gevaar vormt voor de samenleving en 

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

rechtvaardigen en zelfs vereisen. (de Raad onderlijnt).  

 

Aldus blijkt uit de bestreden beslissing genoegzaam dat de verwerende partij heeft onderzocht of het 

persoonlijk gedrag van verzoeker een gevaar oplevert voor nieuwe ernstige verstoringen van de 

openbare orde. De verwerende partij heeft een inschatting gemaakt van het toekomstig gedrag van 

verzoeker aan de hand van een aantal objectieve elementen. Zij benadrukt in dit kader het gebrek aan 
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normbesef, een immorele ingesteldheid en een manifeste afwezigheid van eerbied voor sociale en 

morele waarden, het herhalend karakter van de gepleegde strafbare feiten en verzoekers agressie en 

drugsverslaving die nog steeds niet onder controle zijn. Verzoekers verwijzing naar het probatie-uitstel 

dat door het hof van beroep werd verleend, impliceert op zich niet dat de beoordeling van de 

verwerende partij van zijn gedrag onzorgvuldig of kennelijk onredelijk is. Uit de bestreden beslissing 

blijkt dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met het verleende probatie-uitstel van 17 

oktober 2018 maar tevens heeft gewezen op het gegeven dat de voorlopige invrijheidsstelling van 19 

oktober 2017 op 8 november 2018 werd ingetrokken, dat de SURB op 25 november 2019 een vonnis tot 

afwijzing van een voorwaardelijke invrijheidstelling heeft uitgesproken waarin wordt bevestigd dat 

verzoeker naast een impulscontroleproblematiek nog steeds een verslavingsproblematiek heeft 

waardoor er nood is aan een gespecialiseerde begeleiding, dat verzoeker zich ook tijdens zijn huidige 

detentie niet gedraagt zoals het hoort en meerdere tuchtrapporten op zijn naam heeft, onder andere 

wegens verbale agressie ten aanzien van het personeel en een ernstig meningsverschil met een 

medegedetineerde waarbij hij geslagen heeft. Waar het hof van beroep op 17 oktober 2018 nog 

oordeelde dat verzoeker het potentieel heeft om zich te verbeteren, blijkt uit voormelde feiten die alle 

dateren van daarna, dat een verbetering in verzoekers gedrag zich nog niet heeft verwezenlijkt.  

 

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatie-

bevoegdheid waarover verweerder beschikt. Een schending van artikel 3 van voormelde wet 29 juli 

1991, van de materiële motiveringsplicht of van artikel 44bis van de Vreemdelingenwet blijkt niet. 

 

2.3.  Het wordt niet betwist dat het beëindigen van een duurzaam verblijf een maatregel is die een 

inmenging vormt in de uitoefening van het recht eerbiediging van het privé- en gezinsleven van 

verzoeker. Evenwel merkt de Raad op dat overeenkomstig het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, 

een inmenging van het openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening van het recht op een privé-, 

gezins- of familieleven is toegestaan indien deze inmenging bij de wet is voorzien en in een 

democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 

economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van 

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

rechten en vrijheden van anderen.  

 

Het staat in casu niet ter discussie dat er een wettelijke basis is die de verwerende partij toelaat de 

bestreden beslissing te nemen, namelijk artikel 44bis, § 1 van de Vreemdelingenwet. Het staat ook vast 

dat de verwerende partij oordeelde dat de bestreden maatregel vereist is ter bescherming van de 

openbare orde en bijgevolg één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM bepaalde doelstellingen 

nastreeft. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing laat ook toe vast te stellen dat de 

verwerende partij de persoonlijke situatie van verzoeker in aanmerking heeft genomen, inclusief zijn 

gezins- en privéleven, zoals ook wordt vereist door artikel 44bis, § 4 van de Vreemdelingenwet 

waarnaar verzoeker verwijst, en dat zij een doorgedreven belangenafweging heeft gemaakt waarover 

uitgebreid wordt gemotiveerd. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij wel degelijk rekening heeft 

gehouden met de sociale en culturele integratie van verzoeker in België en zijn economische situatie als 

gevolg van zijn langdurig verblijf alhier, maar ook het volgende vaststelt: “Uit niks blijkt dat de banden 

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

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

vormen voor de openbare orde.”  

In het verzoekschrift herhaalt verzoeker enkel dat hij reeds 20 jaar in België verblijft en dat hij hier 

aankwam toen hij net nog geen 12 jaar oud was – elementen waarmee reeds rekening werd gehouden 

–, maar betwist hij niet concreet dat hij, ondanks zijn langdurig verblijf, in België geen uitzonderlijke 

banden heeft opgebouwd die zouden kunnen opwegen tegen overwegingen van openbare orde.  

De verwerende partij heeft tevens rekening gehouden met de mate waarin verzoeker nog bindingen 

heeft met Tsjechië, zijn land van herkomst. Hoewel verzoeker daar enkel 12 jaar heeft gewoond, wijst 

de verwerende partij erop dat kan worden aangenomen dat hij daar scholing kreeg, hetgeen verzoeker 

overigens niet betwist. Verder haalt de verwerende partij aan dat verzoeker zelf verklaarde de 

Tsjechische taal te spreken, hetgeen hij evenmin betwist. Verzoekers bewering dat hij in Tsjechië geen 

familie meer zou hebben worden, die hij in zijn verzoekschrift wederom herhaalt, wordt niet bewezen 

noch nader concreet toegelicht. Verder acht de verwerende partij het niet onredelijk te stellen dat 

iemand van verzoekers familie in België nog kennissen dan wel familie heeft in Tsjechië op wie hij een 

beroep kan doen. Ten slotte wijst de verwerende partij erop dat verzoeker inmiddels 36 jaar oud is en 
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kan worden verondersteld in staat te zijn om zijn leven zelfstandig terug op te bouwen in Tsjechië, al 

dan niet met steun van zijn familie in België. Alles in acht genomen besluit de verwerende partij dat in 

casu de bescherming van de openbare orde zwaarder doorweegt dan de privébelangen die verzoeker 

kan doen gelden. Door louter te betogen dat deze stelling niet kan worden aanvaard, toont verzoeker 

geenszins concreet aan dat de verwerende partij in deze incorrect of kennelijk onredelijk heeft 

geoordeeld.  

 

Door louter te stellen dat zijn familieleden allen in België wonen, dat de bestreden beslissing betekent 

dat hij zijn hele familie dient achter te laten, dat hij na zijn invrijheidsstelling zijn situatie in orde wil 

brengen, zijn leven verder wil opbouwen alsook de contacten met zijn familie, slaagt verzoeker er niet in 

een ander licht te werpen op de concrete motieven van de bestreden beslissing. Daaruit blijkt immers 

dat de verwerende partij wel degelijk rekening heeft gehouden met de aanwezigheid van verzoekers 

familieleden in België. De verwerende partij heeft daarbij op kenbare wijze deze familiebanden 

beoordeeld en vastgesteld dat verzoeker noch met zijn echtgenote noch met zijn moeder, broer en zus  

een gezinsleven onderhoudt dat beschermenswaardig is in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

Eveneens heeft de verwerende partij vastgesteld dat er geen onoverkomelijke hinderpalen blijken om 

het voorgehouden gezinsleven verder te zetten in het land van herkomst en gewezen op de mogelijk-

heid om het voorgehouden gezinsleven voort te zetten met gebruik van moderne communicatiemiddelen 

en door middel van periodieke bezoeken.   

Verzoeker gaat nergens concreet in op de precieze beoordeling en afweging, zoals deze in de motieven 

van de bestreden beslissing worden uiteengezet, laat staan dat hij aantoont dat kennelijk onredelijk 

werd opgetreden. Het feit dat verzoeker niet akkoord gaat met de argumentatie van verweerder en dat 

hij een groter belang hecht aan zijn private belangen dan aan het belang van de samenleving, leidt 

evenmin tot de conclusie dat verweerder kennelijk onredelijk optrad. 

 

Er kan niet worden geconcludeerd dat verweerder de bepalingen van artikel 8 van het EVRM heeft 

miskend en dat geen deugdelijke belangenafweging werd doorgevoerd. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig juli tweeduizend twintig door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


