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 nr. 248 939 van 11 februari 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX 

Akkerstraat 1 

9140 TEMSE 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 16 september 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 18 augustus 2020 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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 23 oktober 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 november 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. NEERINCKX, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker trad op 14 februari 2014 in het huwelijk met zijn partner, die de Nederlands staatsburger 

is. Verzoeker erkende het zoontje van zijn echtgenote en er werd tijdens het huwelijk een tweede kind 

geboren, die beiden ook Nederlands staatsburger zijn. 

 

1.2. Verzoeker diende op 17 maart 2014 een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie in functie van zijn Nederlandse echtgenote.  

 

1.3. Verzoeker werd op 26 september 2014 in het bezit gesteld van een F-kaart. 
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1.4. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

(hierna: de gemachtigde van de minister) trof op 11 december 2018 een beslissing tot beëindiging van 

het verblijf. Het beroep tegen deze beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) verworpen in zijn arrest van 25 april 2019 (RvV 25 april 2019, nr. 220 307). 

 

1.5. Verzoeker diende op 29 april 2020 een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, in functie van de Nederlandse minderjarige kinderen (bijlage 19ter). 

  

1.6. De gemachtigde van de minister trof op 18 augustus 2020 een beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Verzoeker werd 

hiervan op 19 augustus 2020 in kennis gesteld in de penitentiaire inrichting te Beveren. 

 

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

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag 

van een verblïjfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 29/04/2020 werd ingediend 

door: 

 Naam: G.(…) 

Voorna(a)m(en): F.(…) 

Nationaliteit: Kosovo  

Geboortedatum: (…)  

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…)  

Verblijvende te: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer 

dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van ander familielid 

van een burger van de Unie.  

Betrokkene vraagt gezinshereniging in functie van zijn Nederlandse kinderen, de genaamden G.(…) 

A.(…) °(…) en G.(…) A.(…) °(…) in toepassing van artikel 40 bis van de wet van 15/12/80.  

Het verblijfsrecht dient geweigerd te worden aan betrokkene op basis van artikel 43, §1, 2° van de wet 

van 15.12.1980 dat stelt dat het verblijf en de binnenkomst, geweigerd kan worden om redenen van 

openbare orde of nationale veiligheid. Om redenen van openbare orde en door het persoonlijk gedrag van 

betrokkene is zijn verblijf ongewenst.  

Overwegende dat betrokkene op 29.10.2013 werd opgesloten onder aanhoudingsmandaat in de 

gevangenis van Antwerpen uit hoofde van valsheid in geschriften en gebruik, diefstal met braak, 

inklimming of valse sleutels en bendevorming;  

Overwegende dat betrokkene op 12.05.2015 werd opgesloten onder aanhoudingsmandaat in de 

gevangenis van Dendermonde uit hoofde van diefstal;  

Overwegende dat de Correctionele Rechtbank van Dendermonde betrokkene veroordeelde op 

22.06.2015 tot een werkstraf van 120 uren daar hij zich schuldig had gemaakt aan diefstal met braak, 

inklimming of valse sleutels; aan poging tot diefstal met braak, inklimming of valse sleutels; aan 

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

namelijk het bezit voor eigen gebruik van cocaïne (minstens 2,40 gram); aan diefstal op heterdaad betrapt, 

met geweld of bedreiging, hetzij om in het bezit van de weggenomen voorwerpen i? kunnen blijven, hetzij 

om uw vlucht te verzekeren en aan een vergunningsplichtig wapen voorhanden te hebben gehad 

zondereen voorafgaande vergunning, namelijk een pistool Browning type 6.35 babygun. Deze feiten 

pleegde betrokkene tussen 12.12.2014 en 11.05.2015;  

Overwegende dat de Correctionele Rechtbank van Antwerpen betrokkene veroordeelde op 29.06.2015 

tot een definitief geworden gevangenisstraf van 30 maanden met uitstel voor een termijn van 3 jaar 

behalve 1 jaar effectief daar u zich schuldig had gemaakt aan diefstal met braak, inklimming of valse 

sleutels (6 feiten) en aan poging tot dienstal met braak, inklimming of valse sleutels. Deze feiten pleegde 

betrokkene tussen 25.09.2012 en 27.01.2013,  

Overwegende dat betrokkene op 30.03.2015 werd opgesloten onder aanhoudingsmandaat in de 

gevangenis van Namen uit hooide van verboden wapendracht, heling en inbreuk op de wetgeving inzake 

verdovende middelen;  

Overwegende dat op 15.04.2016 Sirene Nederland meedeelde dat betrokken in Nederland onderworpen 

werd aan een inreisverbod geldig tot 23.03.2017 en dat hij daar werd veroordeeld tot een gevangenisstraf 

van 12 maanden uit hoofde van diefstal en fraude/bedrog.  
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Overwegende dat op 27.04.2016 de Zwitserse autoriteiten een internationaal aanhoudingsbevel voor 

betrokkene uitgevaardigde uit hoofde van diefstal, 6 diefstallen met braak, woonstschennis en 

beschadiging van voorwerpen. Deze feiten werden gepleegd in Zwitserland tussen december 2015 en 

eind maart 2016;  

Overwegende dat de Correctionele Rechtbank van Namen betrokkene veroordeelde op 08.08.2016 tot 

een definitief geworden gevangenisstraf van 8 maanden in staat van wettelijke herhaling daar hij zich 

schuldig had gemaakt aan een vergunningsplichtig vuurwapen voorhanden te hebben gehad zender een 

voorafgaande vergunning, namelijk een halfautomatisch pistool; aan een vergunningsplichtig vuurwapen 

te hebben gedragen zonder een voorafgaande vergunning, namelijk een halfautomatisch pistool; aan 

bezit van vergunningsplichtige vuurwapenmunitie zonder een voorgaande vergunning, namelijk 7 

patronen van het kaliber 7,65 mm en een doos van 25 patronen van het kaliber 9mm en aan verdovende 

middelen te hebben ingevoerd, gefabriceerd, vervoerd, in bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, 

afgeleverd of aangeschaft, namelijk het bezit voor eigen gebruik van een onbepaalde hoeveelheid 

cocaïne. Deze feiten pleegde betrokkene op 28.03.2016;  

Overwegende dat aan betrokkene op 22.11.2016 een voorlopige invrijheidstelling werd toegekend om 

uitgeleverd te worden aan Zwitserland om op 06.10.2017 opnieuw door de Zwitserse autoriteiten 

overgedragen te worden aan de Belgische autoriteiten;  

Overwegende dat betrokkene de werkstraf, waartoe hij was veroordeeld op 22.06.2015, niet had 

nageleefd waardoor hij op 13.10.2017 alsnog een vervangende gevangenisstraf van 12 maanden ten 

uitvoer diende te brengen;  

Overwegende dat betrokkene zich op 13.10.2017 aanbood bij de gevangenis van Antwerpen uit hoofde 

van zijn veroordelingen van 22.06.2015 en van 29.06.2015. Er werd hem diezelfde dag een onderbreking 

van de strafuitvoering met het oog op elektronisch toezicht toegekend tot 25.01.2018;  

Overwegende dat het Hof van Beroep van Gent betrokkene veroordeelde op 23.10.2017 tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 1 jaar daar hij zich schuldig had gemaakt aan poging tot diefstal met braak, 

inklimming of valse sleutels. Dit feit pleegde betrokken op 17.07.2015;  

Overwegende dat betrokkene tijdens zijn strafonderbreking op 24.11.2017 werd aangehouden in Frankrijk 

en werd opgesloten in de gevangenis in Caen. Uit het European Criminal Records Information System - 

ECRIS blijkt dat hij op 19.12.2017 door de Correctionele Rechtbank van Caen werd veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van 8 maanden, 

Overwegende dat betrokkene op 18.04.2018 werd overgebracht vanuit Frankrijk en opnieuw werd 

opgesloten in de gevangenis van Antwerpen;  

Overwegende dat het Hof van Beroep van Antwerpen betrokkene veroordeelde op 31.05.2018 tot een 

definitief geworden gevangenisstraf van 30 maanden in staat van wettelijke herhaling daar hij zich schuldig 

had gemaakt aan diefstal op heterdaad betrapt, geweld of bedreigingen gebruikt hebbende om in het bezit 

van de weggenomen voorwerpen te kunnen blijven, hetzij om uw vluchtte verzekeren, met braak, 

inklimming of valse sleutels, wapens of op wapens gelijkende voorwerpen gebruikt of getoond zijnde, of 

de schuldige hebbende doen geloven dat u gewapend was en aan diefstal met braak, inklimming of valse 

sleutels. Deze feiten pleegde betrokkene op 26.03.2015 en op 16.12.2015; 

Overwegende dat betrokkene zijn verblijf is beëindigd op 11/12/2018 (betrokkene stond onder de F-kaart 

sedert 26/09/2014, gezinshereniging in functie van zijn Nederlandse echtgenote, de genaamde S.(…) 

A.(…)) omwille van de bovenstaande feiten van openbare orde, beslissing die werd bevestigd door de 

RVV bij arrest 220.307 dd. 25/04/19;  

Dient uit het geheel van de bovenstaande feiten geconcludeerd te worden dat overeenkomstig artikel 43, 

§1, 2° van de vreemdelingenwet van 15.12.1980 het verblijfsrecht van betrokkene dient geweigerd te 

worden. Op grond van het administratief dossier wordt geconcludeerd dat dit een noodzakelijke beslissing 

is ter bescherming van de nationale veiligheid daar het gedrag van betrokkene een werkelijke, actuele en 

voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving. Het toekennen 

van een nieuw verblijf op basis van gezinshereniging met één van zijn kinderen is dus niet aan de orde.  

Het is de samenhang van de feiten van openbare orde, namelijk de vele veroordelingen in België alsook 

in Frankrijk, Zwitserland, Nederland en Duitsland die betrokkene er heeft opgelopen, alsook de ernst van 

de feiten, namelijk diefstallen met geweld, diefstallen met braak, inbreuken op de drugwetgeving en 

verboden wapendracht die er toe leiden om dergelijke beslissing te nemen om de veiligheid 

grensoverschrijdend te kunnen garanderen. Daarbovenop blijkt uit deze vele veroordelingen dat 

betrokkene hieruit geen lessen trekt en niet schijnt te beseffen dat zijn gedrag maatschappelijk 

onaanvaardbaar is. Betrokkene bleef volharden in een onverantwoordelijk gedrag. Dit is ook één van de 

reden waarom zijn voorlopige invrijheidstelling dd. 17/02/2020 en 18/05/2020 werd afgewezen door de 

strafuitvoeringsrechtbank; de kans op recidive wordt hoog ingeschat.  

Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene heden een nieuwe weg zou zijn ingeslagen en dus geen 

actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging meer zou vormen. Integendeel betrokkene is nog 

steeds opgesloten, heeft geen uitgangpermissies meer bekomen sedert dat hij op 30/04/2018 opnieuw 
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werd opgesloten in een Belgische gevangenis en er zijn bij zijn aanvraag gezinshereniging of in zijn 

administratief dossier geen elementen terug te vinden dat betrokkene dermate inspanningen levert die 

van belang zouden kunnen zijn bij het nemen van de beslissing aangaande zijn aanvraag 

gezinshereniging.  

Verder kan er voor de ernst van de feiten worden verwezen naar de beslissing tot beëindiging van zijn 

verblijf genomen op op 11/12/2018.  

Overeenkomstig art.43, §2 van de wet van 15.12.1980 dient bij het overwegen van deze beslissing, 

rekening gehouden te worden met de duur van het verblijf van betrokkene, zijn leeftijd, 

gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de 

mate waarin betrokkene bindingen heeft met zijn land van oorsprong.  

Gezien het voorgaande wordt het familiale en persoonlijke belang van betrokkene ondergeschikt geacht 

aan de vrijwaring van de openbare orde. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt immers in het 

arrest met nummer 41987 dd. 22.04.2010 onder andere dat uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt 

dat een- inmenging in het privé - en gezinsleven mogelijk is wanneer er een wettelijke basis is en een 

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

verzekeren.  

Doch werd er bij deze beslissing wel degelijk rekening gehouden met art 8 EVRM  

Betrokkene trad op 14.02.2014 te Sint-Niklaas in het huwelijk met S.(…) A.(…) (geboren te (…) op (…), 

van Nederlandse nationaliteit). Zij verblijft sinds 11.10.2012 in België en is in het bezit van een E+ kaart. 

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren: G.(…) A.(…) (geboren te (…) op (…)) en G.(…) A.(…) 

H.(…) (geboren te (…) op (…)), beiden van Nederlandse nationaliteit.  

Een gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM waarbij betrokkene zijn verantwoordelijkheid opneemt ten 

aanzien van zijn kinderen en mee instaat voor hun opvoeding en hun verzorging is hier dus niet aan de 

orde. Betrokkene werd reeds op 29/10/2013 onder aanhoudingsmandaat geplaatst voor diefstal met 

braak. Zijn zoon was toen pas enkele maanden oud. Daarna volgde de ene veroordeling na de andere. 

Het hebben van kinderen en van een gezinsleven in België heeft betrokkeneer dan ook niet van 

weerhouden om strafbare feiten te blijven plegen. Het feit dat de partner en de kinderen betrokkene 

regelmatig komen bezoeken in de gevangenis doen verder geen afbreuk aan bovenstaande vaststelling.  

Hoewel het belang van het kind een primordiaal karakter heeft, heeft het daarom nog geen absoluut 

karakter. Bij de afweging van de verschillende op het spel staande belangen neemt-het belang van het 

kind een bijzonders plaats in. Die bijzondere plaats maakt het evenwel niet onmogelijk om eveneens 

rekening te houden met andere belangen (EHRM, 3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse t Nederland, 

par. 101; GwH 7 maart 2013, nr. 30/2013). Het gevaar dat betrokkene vormt voor de nationale veiligheid 

is superieur aan de gezinsbelangen die betrokkene kan doen gelden.  

Het staat het gezin immers vrij zich elders als gezin te vestigen alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en 

verblijven. Het feit dat de kinderen van betrokkene in Nederland en België geboren zijn, is op zichzelf 

geen reden om aan te nemen dat zij zich elders niet zouden kunnen aanpassen. De kinderen zijn nog 

jong zodat redelijkerwijze verondersteld kan worden dat zij zich makkelijk aan nieuwe omstandigheden 

zullen kunnen aanpassen. Bovendien blijkt uit niks dat de scholing van de kinderen later een 

gespecialiseerd onderwijs zou vereisen, noch een gespecialiseerde infrastructuur die enkel in België 

beschikbaar zou zijn.  

Zij kunnen ook hun gezinsleven zo inrichten dat moeder en kinderen in België verblijven en betrokkene 

een andere verblijfplaats kiest. Dit hoeft niet noodzakelijk afbreuk te doen aan hun gezinsleven. Door 

middel van intensieve contacten, eventueel via moderne communicatiemiddelen en occasionele 

bezoeken van het kind en de partner aan betrokkene kan betrokkene ook zijn vaderschap opnemen.  

Wat betreft de duur van zijn verblijf in België, kan niet worden gesteld dat betrokkene een lange periode 

van verblijf in België heeft gekend waardoor hij zijn banden met zijn land van herkomst zou verloren 

hebben. Betrokkene verblijft sinds 2013 in België. Er kan dus worden gesteld dat hij op 39-jarige leeftijd 

in België is komen wonen. Inmiddels is betrokkene 46 jaar. Uit niks blijkt dat de banden die hij met België 

opgebouwd heeft van een dergelijk uitzonderlijke aard zouden zijn dat deze vermogen op te wegen tegen 

het ernstig en actueel gevaar dat hij door zijn persoonlijk gedrag kan worden geacht te vormen voor de 

openbare orde. De periodes die hij heeft doorgebracht in een Belgische weliswaar buitenlandse 

gevangenis kunnen ook niet worden beschouwd als periodes waarin hij zich in België heeft geëintegreerd, 

integendeel.  

Wat betrokkenes economische situatie betreft kan niet worden gesteld dat de korte tewerkstellingen n de 

gevolgde opleidingen niet van die aard zijn om thans te spreken van een economische binding met België. 

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

worden dat hij intussen zou kunnen buigen op een duidelijk werkverleden. Het bezit van een strafblad zal 

zijn inschakeling in de arbeidsmarkt nietten goede komen. De vaardigheden die hij tijdens zijn opleiding 

in de gevangenis en tijdens zijn werk in België heeft opgepikt, zullen hem wellicht ook elders van pas 

kunnen komen.  
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Wat betreft de sociale- en culurele integratie kan worden gesteld dat deze hier niet aan de orde is gezien 

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

zijn in de Belgische samenleving en dit eigenlijk ook niet na te streven.  

Wat betreft betrokkenes leeftijd is het redelijk te stellen dat hij nog jong genoeg is om zich aan te passen 

aan nieuwe levensomstandigheden en een nieuwe omgeving. Hij is meerderjarig, maar niet van hoge 

leeftijd waardoor zijn leeftijd op zich niet voldoende reden vormt om de beslissing tot weigering niet te 

kunnen nemen.  

Wat betreft de medische toestand blijkt niet uit het administratief dossier dat er medische beletsels zouden 

zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Uit zijn verhoor van 10/09/2019 blijkt dat hij meer en meer 

last begint te krijgen van 2 kogels in zijn bovenbeen die hij zou willen verwijderen na zijn vrijstelling uit de 

gevangenis.  

Gezien het geheel aan bovenstaande opmerkingen wordt het recht op verblijf geweigerd aan betrokkene 

in toepassing van artikel 43, §1, 2° van de wet van 15.12.1980. Het verblijf van betrokkene wordt 

geweigerd om redenen van nationale veiligheid. Door het persoonlijk gedrag van betrokkene is zijn verblijf 

ongewenst.  

Deze redenen zijn dwingende redenen in de zin van artikel 39/79, § 3, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. Bijgevolg heeft het indienen van een beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissing in 

geen geval een schorsende werking.  

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 43, §1, 2°, 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) juncto de materiële motiveringsplicht juncto het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel juncto artikel 27.2 van de richtlijn 2004/38/EG van 

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

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

2004/38/EG). Verzoeker stelt in zijn eerste middel het volgende: 

 

“6. 

Zoals hoger aangegeven, werd de aanvraag van verzoeker geweigerd om reden dat hij door verwerende 

partij wordt beschouwd als een gevaar voor de nationale veiligheid, (zie p. 2 bestreden beslissing)  

Hoewel betwisting kan worden gevoerd nopens de vraag of verzoeker wel kan beschouwd als een gevaar 

voor de nationale veiligheid (en of verwerende partij niet eerder de “openbare orde” viseert) zal verzoeker 

deze theoretische discussie niet voeren.  

Verzoeker erkent dat door hem in het verleden handelingen zijn gesteld die volstrekt ontoelaatbaar waren 

(en zijn) en voert thans de hem hiervoor opgelegde gevangenisstraffen uit.  

Verzoeker wenst zich in het kader van huidige procedure niet uit te putten in allerhande excuses voor de 

gepleegde feiten. De feiten zijn ernstig en behoeven geen vergoelijking (en zelfs geen contextualisering).  

Wél dient voor de beoordeling van de vraag of verzoeker thans als een gevaar voor de openbare orde/ 

veiligheid rekening te worden gehouden met alle elementen die nuttig zijn voor beoordeling.  

In de bestreden beslissing verwijst verwerende partij ter motivering van het gevaar voor de openbare orde  

- naar de veelheid van veroordelingen;  

- naar het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank dd. 18.05.20;  

- naar het gegeven dat verzoeker nog steeds opgesloten is (en dat niet zou blijken dat verzoeker een 

nieuwe weg heeft ingeslaan)  

Met de volgende elementen houdt verwerende partij geen rekening:  

(i) Met de inhoud van het verslag m.o.o. penitentiair verlof dd. 8 mei 2019 & met de maatschapelijke 

enquete dd. 22 mei 2019  

Uit het verslag m.o.o. penitentiair verlof dd. 8 mei 2019 kunnen volgende relevante elementen worden 

gehaald (stuk 2):  

- p. 5: “Zijn gedrag in detentie blijkt veelal onbesproken. In tegenstelling: betrokkene stelt zich correct en 

meewerkend op naar onze dienst en ook ten aanzien van de penitentiaire beambten gedraagt hij zich 

steeds correct. Hij wordt door hen omschreven als een beleefd, ingetogen, doch vriendelijk persoon. 

Daarenboven erkent hij weldegelijk het strafbare karakter van zijn feiten. Dat huidige detentie zijn eerste 

langdurige betreft, lijken we tot op zekere hoogte als een beschermende factor te kunnen aanschouwen. 

- p. 5: “De heer G.(…) F.(…) lijkt er heden geen uitgesproken antisociale cognities op na te houden. (...) - 

- p. 6: “ Het risico op het plegen van nieuwe ernstige feiten. We vermoeden dat het sociaal netwerk van 

betrokkene, met name zijn gezin, als pro-sociaal kan worden beschouwd. (...)”  
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- p. 9: “ (...) Heden betreft weliswaar gijn eerste langdurige detentie, dewelke we tot op zekere hoogte als 

een beschermende factor kunnen aanschouwen. Het druggebruik bleek daarnaast meermaals mede aan 

de basis van de gepleegde feiten te liggen en heden is betrokkene reed' enkele jaren drugvrij, wat dan 

ook dan ook bij draagt aan de inperking van het recidiverisico. (...)” p.  

- 10: “(...) Het risico dat betrokkene de slachtoffers zou verontrusten. Hieromtrent hebben wij geen 

aanwijzingen Betrokkene vertoont geen rancuneuze gevoelens noch stelt hij de intentie te hebben om de 

slachtoffers te gaan opzoeken. (...)  

Voormeld verslag bevat m.a.w. tal van elementen die het risico op recidive en het gevaar voor de openbare 

orde tegenspreken.  

Het penitentiair verlof werd enkel geweigerd om reden dat er nog geen maatschappelijke enquete voorlag 

en er geen zicht was op de ondersteuningsmogelijkheden van het opvangmilieu. Het verslag besluit als 

volgt:  

“ Indien de justitieassistente het opvangmilieu positief evalueert en indien de tegenindicaties op dat 

moment alsnog voldoende klein worden ingeschat, willen wij een positief advies voor verlof wel in 

overweging nemen zodoende betrokkene in tussentijd de band met gijn gezin kan onderhouden. ”  

De maatschappelijke enquete (stuk 3) volgt kort nadien (op 22.05.19) en evalueert het opvangmilieu 

positief1:  

“ (...) naar ons aanvoelen gal het opvangmilieu betrokkene ondersteunen waar nodig is. ”  

Voormelde verslagen zijn inhoudelijk relevant voor de beoordeling van het gevaar voor de openbare orde 

en verwerende partij diende hiermee rekening te houden.  

Daar verwerende partij kennis heeft genomen van het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank kon (en 

behoorde) zij ook kennis nemen van de betreffende verslagen en behoorde zij hiermee rekening te houden 

bij haar beoordeling in het kader van art. 43 § 1,2° Vreemdelingenwet.  

Daar geen rekening werd gehouden met voormelde verslagen en de inhoud ervan, dient te worden 

vastgesteld dat de beslissing op onzorgvuldige wijze is tot stand gekomen en dat de motivering steunt op 

onvolledige gegevens.  

(ii) Met de juiste bewoordingen van het vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank  

9. 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank en wordt 

hieromtrent gesteld dat de voorlopige hechtenis werd afgewezen om reden dat betrokkene bleef 

volharden in een onverantwoordelijk gedrag en de kans op recidive hoog wordt ingeschat.  

Verzoeker voegt het vonnis dd. 18 mei 2020 onder stuk 7. De enige reden dat de voorwaardelijke 

invrijheidstelling werd geweigerd is om reden dat er nog geen legaal reclasseringsplan voorlag, i.e. een 

gevolg van de intrekking van zijn verblijfsrecht. In deze beslissing kan helemaal niets worden gelezen 

over het volharden in een onverantwoordelijk gedrag...  

De bestreden beslissing haalt m.a.w. elementen aan die helemaal niet kunnen worden gelezen in het 

vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank. De beoordeling van het gevaar voor de openbare orde is aldus 

gesteund op een onjuiste lezing c.q. interpretatie van het vonnis zodat de motivering niet als draagkrachtig 

kan worden beschouwd.  

Verzoeker bevindt zich aldus thans in een vicieuze cirkel: zijn onwettig verblijf maakt het hem onmogelijk 

een volwaardig reclasseringsplan uit te werken terwijl de afwezigheid van reclasseringsplan door 

verwerende partij wordt ingeroepen om zijn aanvraag te weigeren...  

(iii) Met de reeds ondergane gevangenisstraf  

10. 

Hoger werd reeds aangegeven dat de attaché-psycholoog van oordeel is dat zijn langdurige detentie als 

een beschermende factor kan worden aanschouwd, (zie stuk 2 en 3)  

Ook met dit element wordt door verwerende partij geen rekening gehouden bij de beoordeling van het 

gevaar voor de openbare orde.  

De reeds ondergane gevangenisstraf kan uiteraard niet zomaar terzijde worden geschoven bij de 

beoordeling van het gevaar voor de openbare orde in hoofde van verzoekers. De gevangenisstraf strekt 

immers net tot vermijden van recidive en tevens tot re-integratie...  

Waar de bestreden beslissing hiermee geen rekening houdt, dient de beoordeling en de motivering als 

onzorvuldig en onvolledig te worden beschouwd.  

11.  

Besluit: de conclusie van verwerende partij, nl. dat verzoeker een gevaar voor de openbare orde/ nationale 

veiligheid betekent, is gesteund op een onzorgvuldig en onvolledig onderzoek.  

Een zorgvuldig en volledig onderzoek vergt dat àlle relevante elementen worden meegenomen in de 

beoordeling van het gevaar voor de openbare orde, en dus ook de diverse verslagen (cfr. supra) alsook 

de reeds ondergane gevangenisstraf. Door zulks niet te doen, schendt verwerende partij de 

zorgvuldigheidsverplichting en de motiveringsplicht iuo. art. 43 § 1 Vreemdelingenwet.  
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De beoordeling door verwerende partij komt ook in strijd met art. 27.2 van de Burgerschapsrichtlijn 

(2004/38):  

“2. De om redenen van openbare orde of openbare veiligheid genomen maatregelen moeten in 

overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd pijn op het gedrag van 

betrokkene. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig geen reden voor deze maatregelen. ”  

Indien de bestreden beslissing wordt herleid tot zijn essentie, dient te worden vastgesteld dat het verblijf 

van verzoeker geweigerd wordt onder verwijzing naar de strafrechtelijke veroordelingen, zonder daarbij 

een onderzoek te voeren naar de daadwerkelijke en vastgestelde kans dat verzoeker opnieuw 

strafrechtelijke daden zou begaan.  

Een daadwerkelijk individueel onderzoek, zoals voorgestaan door het Hof van Justitie in gevestigde 

rechtspraak, werd door verwerende partij niet gevoerd. Terzake kan nuttig worden verwezen naar o.a. 

HvJ 22 mei 2012, nr. C-348/09, P.I. t. Oberburgemeisterin der Stadt Remscheid, en HvJ 23 november 

2010, nr. C-145/09, Tsakourdis, hierna geciteerd (eigen onderlijning):  

Een verwijderingsmaatregel moet derhalve gebaseerd zijn op een individueel onderzoek van het 

voorliggende geval (spie met name arrest Metock e.a., reeds aangehaald, punt 74) en kan slechts 

gerechtvaardigd pijn om dwingende redenen van openbare veiligheid in de zin van artikel 28, lid 3, van 

richtlijn 2004/38, indien een dergelijke maatregel, gelet op de uitzonderlijke ernst van de bedreiging 

noodzakelijk is voor de bescherming van de belangen die hij veilig wil stellen, mits dit doel niet kan worden 

bereikt met minder stringente maatregelen, gelet op de duur van het verblijf van de burger van de Unie in 

de gast lidstaat en in het bijzonder de ernstige negatieve consequenties die een dergelijke maatregel kan 

meebrengen voor burgers van de Unie die werkelijk in de gastlidstaat zpjn geïntegreerd. 50 Bij de 

toepassing van richtlijn 2004/38 moet meer in het bijzonder een afweging plaatsvinden tussen enerzijds 

het uitzonderlijk karakter van de dreiging van aantasting van de openbare veiligheid wegens het 

persoonlijke gedrag van de betrokkene, zo nodig beoordeeld ten tijde van het verwijderingsbesluit (zie 

met name arrest van 29 april 2004, Orfanopoulos en Oliveri, CA82/01 en C-493/01, Jurïspr. blz. 1-5257, 

punten 77-79), afgemeten aan met name de opgelegde en de ten uitvoer gelegde straffen, de mate van 

betrokkenheid bij de criminele activiteiten, de omvang van de schade en eventueel het recidivegevaar (zie 

in die pin met name arrest van 27 oktober 1977, Bouchereau, 30/77, Jurispr. blz. 1999, punt 29), en 

anderzijds het risico dat de sociale herintegratie van de burger van de Unie in de lidstaat waar hij 

daadwerkelijk is geïntegreerd in gevaar wordt gebracht, terwijl deze herintegratie niet alleen in het belang 

van die burger is maar ook in dat van de Europese Unie in het algemeen, zoals door de advocaat-generaal 

in punt 95 van pijn conclusie is opgemerkt. 51 De opgelegde straf moet in aanmerking worden genomen 

als een van de factoren in dit geheel. Een veroordeling tot een gevangenisstraf van vijf jaar kan niet 

automatisch leiden tot een verwijderingsbesluit zoals in de nationale wetgeving voorzien, zonder dat de 

in het vorige punt beschreven factoren worden afgewogen, en het is aan de nationale rechter om na te 

gaan of dit het geval is geweest.  

52 In het kader van die beoordeling moet rekening worden gehouden met de fundamentele rechten 

waarvan het Hof de eerbiediging verzekert, aangezien redenen van algemeen belang slechts dan kunnen 

worden aangevoerd ter rechtvaardiging van een nationale maatregel die de gebruikmaking van het vrije 

personenverkeer belemmert, wanneer de betrokken maatregel rekening houdt met dergelijke rechten (zie 

I - 12038 ARREST VAN 23. 11. 2010 — ZAAK C-145/09 met name arrest Orfanopoulos en Oliveri, reeds 

aangehaald, punten 97-99), in het bijzonder het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- 

en gezinsleven dat is neergelegd in artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie en artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de individuele 

vrijheden (spie met name arrest van 5 oktober 2010, McB, C-400/10 PPU, Jurispr.. blz. 1-8965, punt 53, 

en EHRM, arrest Maslov tegen Oostenrijk [GC] van 23 juni 2008, Recueil des arrêts et décisions 2008, § 

61 e.v.).  

53 Om te beoordelen of de voorgenomen inmenging evenredig is aan het nagestreefde legitieme doel, in 

casu de bescherming van de openbare veiligheid, moet met name rekening worden gehouden met de 

aard en de ernst van het gepleegde strafbare feit, de duur van het verblijf van de belanghebbende in de 

gast lidstaat, de tijd die is ver streken sinds het strafbare feit is gepleegd en het gedrag van de 

belanghebbende in die periode, alsook de hechtheid van de sociale, culturele en familiebanden met de 

gast lidstaat. Waar het een burger van de Unie betreft die zijn kindertijd en jeugd grotendeels, zo niet 

geheel, in de gast lidstaat heeft doorgebracht, zullen zeer gegronde redenen moeten worden aangevoerd 

om de verwijderingsmaatregel te rechtvaardigen (zie in die pin met name arrest Maslov tegen Oostenrijk, 

reeds aangehaald, § 71-75).” 

 

Als bijlagen bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker het standaardverslag met het oog op penitentiair verlof 

van 8 mei 2019 toe, de maatschappelijke enquête van 22 mei 2019, een intentie tot aanwerving van dhr. 

D. C. van 24 juli 2020, gegevens betreffende het bezoek in de gevangenis, een foto, het vonnis van de 
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SURB van Gent van 18 mei 2020 en een arbeidsovereenkomst van de echtgenote van verzoeker met 

loonfiche (Verzoekschrift, bijlagen 2-8). 

 

2.2. Een schending van het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de overheid bij het nemen van de 

beslissing onredelijk heeft gehandeld, met andere woorden dat zij haar beleidsvrijheid onjuist heeft 

gebruikt. Het redelijkheidsbeginsel kan derhalve slechts geschonden zijn indien de administratieve 

overheid een beslissing neemt die dermate afwijkt van het normale beslissingspatroon, dat het niet 

denkbaar is dat een andere zorgvuldig handelende administratieve overheid in dezelfde omstandigheden 

tot deze besluitvorming zou komen (RvS 14 september 2017, nr. 239.067). 

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

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

 

2.4. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van 

die handeling in aanmerking kunnen worden genomen. Bij de beoordeling van de naleving van de 

materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn oordeel omtrent de feiten in de plaats te 

stellen van het oordeel van het bestuur. Hij is enkel bevoegd om na te gaan of de administratieve overheid 

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

in redelijkheid tot haar besluit is kunnen komen (RvS 13 augustus 2013, nr. 224.475). 

 

2.5. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 31 mei 2012 voor het eerst werd aangetroffen in 

België in illegaal verblijf en op 14  juni 2012 werd gerepatrieerd. Op 26 september 2014 werd hij in het 

bezit werd gesteld van een F-kaart op basis van gezinshereniging met zijn Nederlandse echtgenote. 

Verzoeker heeft blijkbaar niet enkel in België, maar ook in Duitsland, Nederland, Frankrijk en Zwitserland 

strafbare feiten gepleegd. De uittreksels uit het European Criminal Records Information System (ECRIS) 

van november 2018 bevatten niet minder dan 12 veroordelingen in Duitsland, 2 veroordelingen in 

Nederland en 2 veroordelingen in Frankrijk, naast de 5 correctionele veroordelingen die verzoeker in 

België heeft opgelopen tussen 2015 en 2018. De gemachtigde van de minister trof op 11 december 2018 

een beslissing tot beëindiging van het verblijf op grond van artikel 44bis, §1, van de vreemdelingenwet 

(redenen van openbare orde). Het beroep tegen deze beslissing werd door de Raad verworpen in zijn 

arrest van 25 april 2019 (RvV 25 april 2019, nr. 220 307). Verzoeker diende op 29 april 2020 vanuit de 

penitentiaire inrichting in Beveren via volmacht een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie in zijn hoedanigheid van vader van minderjarige burgers van de Europese 

Unie (bijlage 19ter). 

 

2.6. De in casu toepasselijke wetsbepalingen zijn de volgende: 

 

- artikel 40bis, §2, van de vreemdelingenwet: 

 

“§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 

(…) 

5° de vader of de moeder van een minderjarige burger van de Europese Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, 

eerste lid, 2°, voor zover de laatstgenoemde te zijnen laste is en hij daadwerkelijk over het hoederecht 

beschikt. 

(…)” 

 

- artikel 43, §1, 2°, van de vreemdelingenwet: 

 

“§ 1. De minister of zijn gemachtigde kan de binnenkomst en het verblijf van de burgers van de Unie en 

hun familieleden weigeren : 

(…) 

2° om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid.” 

 

- artikel 43, §2, van de vreemdelingenwet:  
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“§ 2. Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in paragraaf 1 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, dat de omzetting vormt van het door verzoeker geschonden 

geachte artikel 27.2 van de richtlijn 2004/38/EG 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 

van het individuele geval of met algemene preventieve redenen verband houden, mogen niet worden 

aangevoerd. (...)” 

  

2.7. De artikelen 43 en 45 van de vreemdelingenwet vormen een omzetting van de artikelen 27 en 28 van 

de richtlijn 2004/38/EG (Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2016-2017, DOC 54 2215/001, p. 32 in 

fine en 34-37, zie ook bijlage, p. 138-143). Bijgevolg dient de notie “openbare orde” te worden 

geïnterpreteerd conform de rechtspraak van het Hof van Justitie dienaangaande. Het komt de minister 

toe om op individuele basis te onderzoeken wat in het persoonlijk gedrag van een vreemdeling of in de 

strafbare feiten die deze vreemdeling heeft gepleegd een werkelijke, actuele en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt die ter bescherming van de 

openbare orde of de nationale veiligheid een beslissing, die een beperking van het inreisrecht of het 

verblijfsrecht van een vreemdeling inhoudt, kan rechtvaardigen (HvJ 13 september 2016, C-304/14, CS, 

pt. 46). Hierbij wijst de Raad erop dat de vaststelling van een actuele bedreiging in regel weliswaar vereist 

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), doch “dat het ook mogelijk 

is dat het enkele feit van het voorafgaand gedrag voldoet aan de voorwaarden voor een dergelijke 

bedreiging van de openbare orde” (HvJ 27 oktober 1977, C-30/77 Bouchereau, pt. 29). Het actueel 

karakter van de bedreiging kan derhalve reeds voortvloeien uit de aard en de ernst van de gepleegde 

feiten. Bij het beoordelen van een bedreiging voor de openbare orde moet dus rekening worden gehouden 

met de aard en ernst van de strafbare feiten, het aantal strafbare feiten en de veroorzaakte schade. Indien 

dit zeer ernstig is, kan dit volstaan om ook het actueel karakter van de bedreiging aan te tonen. 

 

2.8. De gemachtigde van de minister overloopt in zijn beslissing het strafrechtelijk verleden van verzoeker 

en stelt hieromtrent het volgende: “Het is de samenhang van de feiten van openbare orde, namelijk de 

vele veroordelingen in België alsook in Frankrijk, Zwitserland, Nederland en Duitsland die betrokkene er 

heeft opgelopen, alsook de ernst van de feiten, namelijk diefstallen met geweld, diefstallen met braak, 

inbreuken op de drugwetgeving en verboden wapendracht die er toe leiden om dergelijke beslissing te 

nemen om de veiligheid grensoverschrijdend te kunnen garanderen.”  

 

Verder wordt met betrekking tot de ernst van de feiten teruggegrepen “naar de beslissing tot beëindiging 

van zijn verblijf genomen op 11/12/2018” (zie punt 1.3). In ’s Raads arrest van 25 april 2019 naar 

aanleiding van de eerdere beslissing tot beëindiging van het verblijf werd hieromtrent het volgende 

gesteld: “Geheel conform de vereisten van het Unierecht, heeft verweerder eveneens rekening gehouden 

met de aard en ernst van de opgelopen veroordelingen en met verzoekers persoonlijk gedrag. Zo wordt 

er aangegeven dat de aanzienlijke reeks diefstallen getuigen van “een volstrekt gebrek aan normbesef en 

eigendommen van anderen”. Er wordt aangegeven dat deze feiten “een zeer groot onveiligheidsgevoel 

teweeg[brengen] in de maatschappij en het wantrouwen tussen burgers [versterken]”. Er wordt benadrukt 

dat verzoeker er niet voor terugdeinst bedreigingen te uiten, wanneer hij op heterdaad wordt betrapt. 

Verweerder stelt dat dergelijk handelen “wijst op een gebrek aan respect voor andermans integriteit en 

aan[toont] dat u een gevaarlijk man bent tegen wie de samenleving moet beschermd worden”. Er wordt 

benadrukt dat woninginbraken zijn opgenomen in de lijst van tien prioritair te bestrijden 

criminaliteitsfenomenen, waarbij verzoeker “vergeet dat de psychologische gevolgen voor de slachtoffers 

van woninginbraken ernstig zijn en de gestolen goederen voor hen vaak een sentimentele waarde 

hebben”. Er wordt benadrukt dat verzoeker in het bezit was van een vergunningsplichtig wapen (zonder 

te beschikken over de vereiste vergunning) en munitie. Hierbij wordt concreet aangegeven dat “door dit 
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bezit de kans toe[neemt] dat u dit wapen zal gebruiken voor de beslechting van conflicten” en dat tegen 

“zulks onverantwoord gedrag streng [dient] te worden opgetreden”. Er wordt gewezen op verzoekers 

druggebruik, waarbij wordt gesteld dat dit “een enorme maatschappelijke kost met zich mee[brengt]: 

drugsverslaafden dienen behandeld te worden, verliezen hun werk, raken in de financiële problemen en 

worden mogelijk tot criminaliteit verleid om hun drugverslaving te financieren”.  

 

Met betrekking tot het actueel karakter van het gevaar voor de openbare orde wordt het volgende gesteld: 

“Daarbovenop blijkt uit deze vele veroordelingen dat betrokkene hieruit geen lessen trekt en niet schijnt 

te beseffen dat zijn gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is. Betrokkene bleef volharden in een 

onverantwoordelijk gedrag. Dit is ook één van de reden waarom zijn voorlopige invrijheidstelling dd. 

17/02/2020 en 18/05/2020 werd afgewezen door de strafuitvoeringsrechtbank; de kans op recidive wordt 

hoog ingeschat. Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene heden een nieuwe weg zou zijn ingeslagen 

en dus geen actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging meer zou vormen. Integendeel 

betrokkene is nog steeds opgesloten, heeft geen uitgangpermissies meer bekomen sedert dat hij op 

30/04/2018 opnieuw werd opgesloten in een Belgische gevangenis en er zijn bij zijn aanvraag 

gezinshereniging of in zijn administratief dossier geen elementen terug te vinden dat betrokkene dermate 

inspanningen levert die van belang zouden kunnen zijn bij het nemen van de beslissing aangaande zijn 

aanvraag gezinshereniging.”  

 

Op basis van het geheel van deze overwegingen besluit de gemachtigde van de minister “dat 

overeenkomstig artikel 43, §1, 2° van de vreemdelingenwet van 15.12.1980 het verblijfsrecht van 

betrokkene dient geweigerd te worden. Op grond van het administratief dossier wordt geconcludeerd dat 

dit een noodzakelijke beslissing is ter bescherming van de nationale veiligheid daar het gedrag van 

betrokkene een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang 

van de samenleving. Het toekennen van een nieuw verblijf op basis van gezinshereniging met één van 

zijn kinderen is dus niet aan de orde.”  

 

2.9. In zijn middel is verzoeker van oordeel dat bij het nemen van de beslissing tot weigering van verblijf 

niet met alle elementen rekening zou zijn gehouden. Hierbij vermeldt verzoeker in het bijzonder de inhoud 

van het verslag met het oog op penitentiair verlof van 8 mei 2019, de inhoud van de maatschappelijke 

enquête van 22 mei 2019, de bewoordingen van het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank (hierna: de 

SURB) van Gent van 18 mei 2020 en de reeds ondergane straf. Volgens verzoeker blijkt hieruit dat geen 

deugdelijk individueel onderzoek werd gevoerd zoals vereist door de rechtspraak van het Hof van Justitie. 

 

2.10. De Raad merkt op dat verzoeker geenszins aannemelijk maakt dat het ‘standaardverslag met het 

oog op penitentiair verlof’ van 8 mei 2019 en de ‘maatschappelijke enquête van 22 mei 2019 met het oog 

op penitentiair verlof’ (Verzoekschrift, bijlagen 2 en 3), waaruit hij in zijn middel passages citeert, ooit ter 

beoordeling aan de gemachtigde van de minister werden voorgelegd. Deze stukken maken geen deel uit 

van het administratief dossier. De vraag rijst of de verwerende partij hiervan kennis had of kon hebben.  

 

De Raad stipt in de eerste plaats aan dat de Dienst Vreemdelingenzaken geen partij is bij procedures 

inzake strafuitvoering van gedetineerde vreemdelingen. Dit geldt bij uitstek voor procedures inzake 

bepaalde strafuitvoeringsmodaliteiten (penitentiair verlof gedetineerden) die onder de bevoegdheid van 

de Directie Detentiebeheer van de FOD Justitie vallen en die geen aanleiding geven tot een openbare 

terechtzitting, zoals het toezicht op de strafuitvoering door de SURB.  

 

Het administratief dossier bevat weliswaar het vonnis van de SURB Gent van 17 februari 2020 dat werd 

uitgesproken ingevolge het ‘verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het 

grondgebied of met het oog op overlevering van veroordeelde’ van 29 oktober 2019. Het administratief 

dossier bevat eveneens het vonnis van de SURB Gent van 18 mei 2020 dat werd uitgesproken ingevolge 

het ‘verzoek tot voorwaardelijke invrijheidsstelling’ van 12 december 2019. Uit de aanwezigheid van deze 

vonnissen kan verzoeker niet zonder meer concluderen dat de verwerende partij “ook kennis kon nemen 

van de betreffende verslagen”, waarmee hij doelt op de verslagen die hij als bijlagen bij zijn verzoekschrift 

voegt. Deze verslagen hebben immers betrekking op het bekomen van penitentiair verlof en hebben geen 

uitstaans met de latere procedures voor de SURB. Verzoeker kan de gemachtigde van de minister dan 

ook geen onzorgvuldigheid verwijten doordat met deze verslagen, of met hun specifieke inhoud, zoals “de 

reeds ondergane gevangenisstraf” geen rekening zou zijn gehouden. In haar nota met opmerkingen 

pareert de verwerende partij de kritiek van verzoeker door erop te wijzen dat verzoeker niet aantoont “met 

welke gekende elementen het Bestuur geen rekening gehouden zou hebben bij het nemen van de 

bestreden beslissing”. 

 



  

 

 

X - Pagina 11 

De Raad merkt vervolgens op dat de overwegingen die de gemachtigde van de minister ertoe brengen 

om het verblijf al dan niet te weigeren omwille van redenen van openbare orde niet kunnen worden 

gelijkgesteld met de overwegingen om bepaalde strafuitvoeringsmodaliteiten toe te staan aan of af te 

wijzen. In het vonnis van de SURB Gent van 17 februari 2020, ingevolge het verzoek het ‘verzoek tot 

voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op 

overlevering van veroordeelde’, wordt trouwens uitdrukkelijk gesteld “dat er geen concreet plan voorligt in 

het land van herkomst zodat de kans op recidive hoog wordt ingeschat”. Verzoeker kan niet worden 

gevolgd in zijn betoog dat de afwijzing van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling louter te wijten zou zijn 

aan zijn onwettig verblijf. In het vonnis van de SURB Gent van 18 mei 2020 wordt immers overwogen dat 

“(z)elfs in de hypothese dat zijn verblijfsrecht in orde zou zijn, is het reclasseringsplan dat voorligt 

ontoereikend. Er is geen concrete dagbesteding en geen begeleiding voorzien. Bovendien zal betrokkene 

dan de weg der geleidelijkheid moeten bewandelen”. Zoals verzoeker terecht opmerkt, kan in de 

vonnissen van de SURB Gent niets worden gelezen over het “volharden in een onverantwoordelijk 

gedrag”. Dit doet echter geen afbreuk aan de pertinente vaststelling dat zowel zijn verzoek om voorlopige 

invrijheidsstelling en zijn verzoek om voorwaardelijke invrijheidsstelling werden afgewezen en dat 

“betrokkene (…) nog steeds (is) opgesloten, (…) geen uitgangpermissies meer (heeft) bekomen sedert 

dat hij op 30/04/2018 opnieuw werd opgesloten in een Belgische gevangenis en er (…) bij zijn aanvraag 

gezinshereniging of in zijn administratief dossier geen elementen terug te vinden (zijn) dat betrokkene 

dermate inspanningen levert die van belang zouden kunnen zijn bij het nemen van de beslissing 

aangaande zijn aanvraag gezinshereniging”. Verzoeker kan tenslotte allerminst worden bijgetreden waar 

hij stelt dat de afwezigheid van een reclasseringsplan door de verwerende partij wordt ingeroepen om zijn 

aanvraag te weigeren aangezien dit in de beslissing nergens als weigeringsmotief werd opgenomen. 

 

2.11. Terloops merkt de Raad op dat verzoekers recht op verblijf, dat werd verkregen als echtgenoot van 

een Unieburger op 11 december 2018, werd beëindigd omwille van redenen van openbare orde. Door 

toedoen van het arrest van 24 april 2019 staat de wettigheid van die beslissing definitief vast. Aangezien 

dezelfde redenen van openbare orde heden nog steeds gelden, kan niet worden ingezien waarom thans 

een andere houding zou moeten worden aangenomen ten overstaan van verzoekers persoonlijke gedrag 

en een recht op verblijf in functie van zijn minderjarige kinderen-Unieburgers erkend zou moeten worden. 

De gemachtigde van de minister stelt in de beslissing duidelijk dat “(h)et toekennen van een nieuw verblijf 

op basis van gezinshereniging met één van zijn kinderen is dus niet aan de orde”. 

 

2.12. Het hoge aantal veroordelingen voor ernstige feiten van diverse aard, waaronder diefstallen, 

inbreuken op de drugwetgeving en verboden wapendracht, kon de gemachtigde van de minister 

rechtsgeldig doen besluiten tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden omwille van een 

werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving. 

Er werd geen schending aangetoond van artikel 43, §1, 2°, van de vreemdelingenwet, noch van artikel 

27.2 van de richtlijn 2004/38/EG. De beslissing blijft, in weerwil van verzoekers beweringen, niet beperkt 

tot een verwijzing naar de strafrechtelijke veroordelingen, maar er wordt ook ingegaan op de ernst van de 

feiten en het actueel karakter van de bedreiging voor de openbare orde die van verzoeker uitgaat. De 

bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen en de motieven staan 

niet in kennelijke wanverhouding tot het besluit. Er is geen sprake van een schending van de 

motiveringsplicht of van het redelijkheidsbeginsel. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de gemachtigde 

van de minister bepaalde elementen niet of onvoldoende zou hebben onderzocht. De stukken die 

verzoeker voor het overige als bijlagen bij zijn verzoekschrift heeft gevoegd (Verzoekschrift, bijlagen 4-8), 

staan niet ter discussie. Er werd geen onzorgvuldigheid aangetoond. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

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

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

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) juncto de artikelen 3 en 

28 van het Internationaal Verdrag betreffende de rechten van het Kind (hierna: het IVRK) juncto artikel 24 

van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest) juncto de materiële 

motiveringsplicht juncto het zorgvuldigheidsbeginsel juncto het redelijkheidsbeginsel. Verzoeker 

formuleert zijn grief als volgt: 

 

“12.  

De bestreden beslissing bevat anderzijds een uiteenzetting nopens het “familiale en persoonlijk belang” 

van betrokkene.  
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De bestreden beslissing stelt hieromtrent dat dit belang ondergeschikt is aan de vrijwaring van de 

openbare orde, zonder evenwel te motiveren waarom zij meent dat de vrijwaring van de openbare orde 

in casu dient te prevaleren.  

Bezwaarlijk kan zulks als een deugdelijke motivering worden beschouwd.  

13.  

Vervolgens overweegt verwerende partij dat een gezinsleven in de zin van art. 8 EVRM niet aan de orde 

is om reden dat “verzoeker zijn verantwoordelijkheid niet opneemt ten aanzien van zijn kinderen en niet 

mee instaat voor hun opvoeding en verzorging...”  

Het feit “dat de partner en de kinderen betrokkene regelmatig komen bezoeken in de gevangenis doen 

verder geen afbreuk aan bovenstaande vaststelling. ”  

Zulke motivering is niet ernstig. Verzoeker is de vader van zijn kinderen - hetgeen niet betwist is- en heeft 

er een hechte band mee zodat het gezinsleven in de zin van art. 8 EVRM wel degelijk voorligt.  

14.  

Hoewel verwerende partij het gezinsleven niet lijkt te erkennen (cfr. supra), gaat zij vervolgens toch over 

tot (hetgeen zou moeten doorgaan voor) een belangenafweging in de zin van art. 8 EVRM.  

De belangenafweging dient uiteraard wel op een billijke wijze te worden uitgevoerd en de beleidsmarge 

van Verdragsluitende Staten wordt overschreden wanneer Staten geen billijke afweging maken tussen 

het algemeen belang enerzijds, en het belang van het individu anderzijds.  

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van de 

overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of met 

praktische regelingen (EJHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel primeert 

op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de taak van de 

administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van 

de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben.  

Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij Verdragsluitende Staten: bij het nemen van een verblijfs- en/of 

verwijderingsbeslissing dienen steeds nauwgezet de individuele en concrete omstandigheden van een 

bepaald geval te worden onderzocht in het kader van een billijke belangenafweging.  

In het arrest JEUNESSE/ NEDERLAND (EHRM 3 oktober 2014, nr. 12738/10) heeft het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens recent nog gewezen op de specifieke omstandigheden welke in rekening 

dienen te worden gebracht wanneer kinderen betrokken zijn:  

Verzoeker citeert uit het arrest (met eigen onderlijning):  

(...) However, the boundaries between the State !r positive and negative obligations under this provision 

do not lend themselves to precise definition. The applicable principles are, nonetheless, similar. In both 

contexts regard must be had to the fair balance that has to be struck between the competing interests of 

the individual and of the community as a whole; and in both contexts the State enjoys a certain margin of 

appreciation. 107. Where immigration is concerned, Article 8 cannot be considered to impose on a State 

a general obligation to respect a married couple 's choice of country for their matrimonial residence or to 

authorise family reunification on its territory. Nevertheless, in a case which concerns family life as well as 

immigration, the extent of a State's obligations to admit to its territory relatives of persons residing there 

will vary according to the particular circumstances of the persons involved and the general interest. Factors 

to be taken into account in this context are the extent to which family life would effectively be ruptured, the 

extent of the ties in the Contracting State, whether there are insurmountable obstacles in the way of the 

family living in the country of origin of the alien concerned and whether there are factors of immigration 

control (for example, a history of breaches of immigration law) or considerations of public order weighing 

in favour of exclusion (see Butt v. Norway, cited above, § 78). (...)  

Vrije vertaling onderlijnd fragment:  

“ Elementen welke in overweging dienen te worden gnomen fijn de omvang in dewelke de gezinsbanden 

gouden worden verbroken, de hechtheid van de banden in de lidstaat, of er onoverkomelijke hindernissen 

zijn om in het land van herkomst te wonen en of erfactoren fijn van immigratiecontrole (...)  

Factoren waarmee rekening dient te worden gehouden is de mate waarin het gezinsleven daadwerkelijk 

zou worden gebroken, (...), of er onoverkomelijke hindernissen gijn om het gezinsleven voort te zetten in 

het land van herkomst... "  

En verder:  

109. Where children are involved, their best interests must be taken into account (see Tuquabo-Tekle and 

Others v. the Netherlands, no. 60665/00, § 44, 1 December 2005; mutatis mutandis, Popov v. France, 

nos. 59472/07 and 39474/07, §§ 139-140, 19 January 2012; Neulinger and Shuruk v. Switzerland, cited 

above, § 135; and X v. Latvia [GC], no. 27853/09, § 96, ECHR 2013). On this particular point, the Court 

reiterates that there is a broad consensus, including in international law, in support of the idea that in all 

decisions concerning children, their best interests are of paramount importance (see Neulinger and Shuruk 

v. Switzerland, cited above, § 135, and X v. Latvia, cited above, § 96). Whilst alone they cannot be 

decisive, such interests certainly must be afforded significant weight. Accordingly, national decision-
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making bodies should, in principle, advert to and assess evidence in respect of the practicality, feasibility 

and proportionality of any removal of a nonnational parent in order to five effective protection and sufficient 

weight to the best interests of the children directly affected by it.  

vertaling onderlijnd fragment:  

“Als er kinderen betrokken pijn, moeten steeds hun voornaamste belang in overweging worden genomen. 

(...) Op dit bijzondere punt herhaalt het Hof dat er een brede consensus is, ook in het internationaal recht, 

ten gunste van de idee dat in alle beslissingen m.b.t. kinderen, hun voornaamste belang bijzonder 

belangrijk is. (...) Hoewel hun belang niet bepalend kan zijn, moet aan dit belang een een aanzienlijk 

gewicht worden gegeven. Dienvolgens dienen nationale autoriteiten rekening houden met de gegevens 

van de zaak, met eerbiediging van de werkbaarheid, de uitvoerbaarheid en de proportionaliteit van een 

verwijdering van een niet-onderdaan-ouder zodat een daadwerkelijke bescherming wordt geboden aan 

het belang van de kinderen die erdoor worden getroffen.”  

In dezelfde benadrukte het Hof reeds in het arrest PAPOSHVILI dat in situaties die betrekking hebben op 

gezinnen, het belang van het kind wordt beschouwd als een determinerende overweging die moet worden 

meegenomen in de belangenafweging vereist onder artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 april 2014, 

Paposhvili/België, § 144).  

Het belang van het kind is ook geconsacreerd in (o.a.) art. 3 van het Kinderrechtenverdrag en art. 24 van 

het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie:  

Artikel 3 Het belang van het kind  

1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.  

2. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg 

die nodig pijn voor pijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van pijn of haar 

ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe alle 

passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen.  

3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die verantwoordelijk 

pijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de bevoegde autoriteiten 

vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, het aantal 

personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht.  

Artikel 24. Rechten van het kind  

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig pijn voor hun welzijn. Zij mogen vrijelijk 

hun mening uiten. Aan hun mening in aangelegenheden die hen betreffen wordt passend belang gehecht 

in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid.  

2. Bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties 

of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.  

3. leder kind heeft er recht op regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met pijn 

beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen pijn belangen indruist.  

15.  

Het belang van de kinderen wordt in de bestreden niet op adequate wijze in overweging genomen, en de 

bestreden beslissing is andermaal gestoeld op onjuiste en onvolledige gegevens.  

Vooreerst spreekt de bestreden beslissing enkel over de gezinsbelangen van betrokkene (cfr.: het gevaar 

dat betrokkene vormt voorde nationale veiligheid is superieur aan de gezinsbelangen die betrokkene kan 

doen gelden''). 

 Het is evenwel niet zozeer het belang van betrokkene (bij een gezinsleven met zijn kinderen) dat de 

eerste overweging dient te vormen, het is het belang van de kinderen bij een gezinsleven met hun vader 

dat de eerste overweging dient te vormen.   

De benadering van de attaché vertrekt m.a.w. vanuit het oogpunt en het persoonlijk belang van verzoeker 

(en oordeelt dat zijn belang ondergeschikt is), doch de attaché behoort het eigen (autonome) belang van 

de kinderen te beoordelen (en de minstens impliciet vervatte redenering te verlaten dat verzoeker maar 

de gevolgen dient te dragen van zijn handelen).  

16.  

Wat er ook van zij, verwerende partij motiveert de stelling dat het “gevaar voor de nationale veiligheid 

superieur is aan de gezinsbelangen” als volgt:  

- het gezin kan zich elders vestigen, alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en verblijven;  

- het feit dat de kinderen in Nederland en België geboren zijn, is geen reden om aan te nemen dat zij zich 

elders niet zouden kunnen aanpassen;  

- de kinderen zijn nog jong en kunnen zich nog aanpassen;  

- er is geen nood aan gespecialiseerde infrastructuur;  

- via moderne communicatiemiddelen kunnen zij ook hun gezinsleven inrichten;  

Voormelde motivering is niet ernstig.  
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Primo stelt de bestreden beslissing dat het gezin zich “elders” zou kunnen vestigen zonder te 

verduidelijken waar dit dan wel zou zijn. Dat het gezin zich “elders” zou kunnen vestigen, is feitelijk onjuist. 

Verzoeker is Kosovaars onderdaan, zijn echtgenote is Nederlands-Bosnisch, en de kinderen hebben 

evenmin de Kosovaarse nationaliteit. Verzoeker heeft niet de Nederlandse of Bosnische nationaliteit, en 

is er evenmin verblijfsgerechtigd. Daarenboven werkt mevr. S. reeds geruime tijd en is zij thans verbonden 

met haar werkgever door een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. De kinderen spreken bovendien 

geen Albanees (geboren en getogen resp. in Nederland (A.) c.q. België (A.)) hetgeen ook een hinderpaal 

vormt om hun vader te volgen naar Kosovo en aldaar onderwijs te volgen.  

Verwerende partij gaat nogal licht heen over voormelde hinderpalen, meer, het blijkt niet of zij daarmee 

wel rekening heeft gehouden. Het ware bovendien aangewezen dat verweerder zou verduidelijken waar 

en hoe het gezinsleven dan precies zou kunnen worden voortgezet. Het is thans onduidelijk welk land 

verwerende partij dan wel voor ogen heeft.  

Dat de kinderen zich nog zouden kunnen aanpassen en geen nood hebben aan gespecialiseerde 

infrastructuur doet geen afbreuk aan voorgaande. Met het belang van de kinderen om hier hun 

schooltraject voort te zetten, wordt overigens evenmin rekening gehouden.  

In casu zijn er m.a.w. wel degelijk hinderpalen om het gezinsleven elders voort te zetten. In de huidige 

situatie is het onmogelijk voor de kinderen (en echtgenote) om hun vader naar Kosovo te volgen.  

De weigering van de aanvraag leidt onvermijdelijk tot een scheiding van het gezin, en een scheiding 

tussen de kinderen en hun vader. Verwerende partij dient redelijkerwijze te erkennen dat een verhuizing 

naar een ander land (“elders”) om daar het gezinsleven voort te zetten thans - in de gegeven 

omstandigheden- voor de kinderen praktisch niet uitvoerbaar noch proportioneel is. Het zijn finaal de 

kinderen die het slachtoffer dreigen te worden van de bestreden beslissing. Dat verzoeker daarvoor 

verantwoordelijkheid treft, valt niet te betwisten, doch mag redelijkerwijze niet voor gevolg hebben dat de 

kinderen gescheiden worden van hun vader, en voor het leven niet meer kunnen buigen op de zorgen, 

steun en affectieve band van/ met hun vader, welke een fysieke nabijheid vereist.  

De verwijzing naar de beschikbaarheid van moderne communicatiemiddelen is evenmin dienstig.  

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde reeds bij herhaling dat het recht op een 

gezinsleven het recht inhoudt om samen te leven, dat nl. één van de fundamentele elementen vormt van 

het recht op eerbiediging van het gezinsleven.  

Verzoeker wijst op het het arrest van het EHRM dd. 16 april 2013, UDEH t/ Zwitserland, klachtnr. 12020/09 

(eigen onderlijning):  

53. Lastly, the Government claimed that the contacts between the first applicant and his two daughters 

would not be rendered impossible if he were to return to Nigeria. The Court observes that, in a decision 

of 25 January 2011, the Federal Office of Migration imposed on the first applicant a ban on entering 

Switzerland with effect until 26 January 2020. As to the possibility for the applicants to request a temporary 

or indefinite suspension of the expulsion measure, a possibility that arose from the said decision (see 

paragraphs 18 and 21 above), the Court takes the view that, even if the competent authorities were to 

grant such a request, the temporary measures could by no means be regarded as replacing the applicants’ 

right to enjoy their right to live together, which constitutes one of the fundamental aspects of the right to 

respect tor family life (see, mutatis mutandis, Agraw v. Switzerland, no. 3295/06, §51, and Mengesha 

Kimfe v. Switzerland, no. 24404/05, JTJT 69-72, both of 29 July 2010).  

Het Hof oordeelt aldus uitdrukkelijk dat het recht om samen te leven een fundamenteel element vormt van 

het recht op eerbiediging van het gezinsleven.  

In haar noot m.b.t. dit arrest overweegt wijlen prof. S VAN WALSUM (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 

aflevering 10/2013, JV 2013/246)  

Dergelijke incidentele bezoeken, voor zover ze al tot de reële mogelijkheden behoren, kunnen nooit als 

compensatie gelden voor de inbreuk die zou worden gemaakt in het recht om samen te leven, dat een 

van de fundamentele elementen vormt van het recht op respect voor het gezinsleven. Dit zie ik zelf als 

een belangrijke overweging, omdat wel eens wordt gesteld dat moderne communicatiemiddelen, zoals 

skype of e-mail, het mogelijk maken om gezinsleven op een afstand te voeren. Hiermee geeft het EHRSI 

aan dat het recht om in elkaars fysieke nabijheid te fijn, wezenlijk is aan het recht op respect voor het 

gezinsleven.  

M.a.w.: het recht om in elkaars fysieke nabijheid te verblijven is een fundamenteel aspect van het recht 

op eerbiediging van het gezinsleven zodat verwerende partij in het kader van de belangenafweging in het 

kader van art. 8 EVRM niet kan volstaan naar de aanwezigheid van moderne communicatiemiddelen.  

Dit geldt a fortiori voor het gezinsleven van 2 jonge kinderen, respectievelijk 5 (A.) en 7 (A.) jaar oud die - 

ondanks alles- toch een bijzondere hechting hebben met hun vader, en die (o.a.) in het kader van een 

normaal hechtingsproces alle belang hebben bij de fysieke nabijheid van hun vader. De “moderne 

communicatiekanalen” vormen hiervoor geenszins een valabel surrogaat.”  
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2.14. Het tweede middel is niet ontvankelijk in zoverre verzoeker daarin de schending aanvoert van artikel 

28 van het IVRK aangezien hij verzuimt uiteen te zetten op welke wijze de bestreden beslissing deze 

bepaling zou schenden. 

 

2.15. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel 

en de materiële motiveringsplicht kan worden verwezen naar hetgeen supra (punten 2.2. tot 2.4.) werd 

gesteld. 

 

2.16. Het door verzoeker geschonden geachte artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat hij na of de 

verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft betrokken en, 

indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat 

die afweging heeft geresulteerd in een “fair balance” tussen enerzijds het belang van een vreemdeling bij 

de uitoefening van het familie- en gezins-/privéleven hier te lande en anderzijds het algemeen belang van 

de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde.  

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden 

beslissing. De Raad kijkt in eerste instantie dan ook na of de verzoekende partij een beschermenswaardig 

privé- en/of familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een 

inbreuk werd gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het 

nemen van de bestreden beslissing. De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM 

aanvoert, dient minstens het begin van bewijs aan te brengen van het privéleven en/of het familie- en 

gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM waarop zij zich beroept. Artikel 8 van het EVRM definieert 

niet de begrippen ‘gezinsleven’ en ‘privéleven’, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een beschermenswaardig gezins- en/of 

privéleven, is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde 

hechte persoonlijke banden (zie EHRM 12 juli 2001, nr. 25702/94, K. en T. v. Finland, § 150).   

 

2.17. De Raad kijkt in eerste instantie na of er sprake is van een beschermenswaardig privé- en/of familie- 

en gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

In casu wordt het bestaan van een hechte band tussen verzoeker en zijn kinderen, zoals verzoeker in zijn 

tweede middel aanstipt, niet betwist.  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt voorts dat niet alleen de verwijdering van een vreemdeling, maar 

ook de toegang tot het grondgebied en de weigering om aan een vreemdeling, die reeds op het 

grondgebied van de verdragsstaat verblijft, een verblijfsvergunning af te leveren én zelfs de vraag of er 

een positieve verplichting bestaat om aan een vreemdeling een verblijfsvergunning af te leveren, door het 

EHRM werden onderzocht in het licht van artikel 8 van het EVRM (zie ECHR, Guide on the case-law of 

the European Convention on Human Rights – Immigration, 31 augustus 2020 update, p. 23-24, 

https://echr.coe.int/Documents/Guide_Immigration_ENG.pdf). De grenzen tussen de positieve en de 

negatieve verplichtingen onder artikel 8 van het EVRM kunnen niet altijd duidelijk worden afgebakend. 

Het komt er wel telkens op neer dat een “fair balance”-toets dient te worden doorgevoerd, waarbij wordt 

nagegaan of de verdragsstaat een redelijke afweging heeft gemaakt tussen de concurrerende belangen 

van het individu enerzijds, en de samenleving anderzijds (EHRM 26 april 2018, Hoti t. Kroatië, §122; 

EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse t. Nederland, §106). 

 

https://echr.coe.int/Documents/Guide_Immigration_ENG.pdf


  

 

 

X - Pagina 16 

2.18. Verzoeker is van oordeel dat de belangenafweging niet billijk is. In de beslissing wordt gewezen op 

het gevaar voor de openbare orde dat van verzoeker uitgaat en wordt hierna het volgende gesteld: 

“Gezien het voorgaande wordt het familiale en persoonlijke belang van betrokkene ondergeschikt geacht 

aan de vrijwaring van de openbare orde. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt immers in het 

arrest met nummer 41987 dd. 22.04.2010 onder andere dat uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt 

dat een- inmenging in het privé - en gezinsleven mogelijk is wanneer er een wettelijke basis is en een 

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

verzekeren.  

Doch werd er bij deze beslissing wel degelijk rekening gehouden met art 8 EVRM  

Betrokkene trad op 14.02.2014 te Sint-Niklaas in het huwelijk met S.(…) A.(…) (geboren te (…) op (…), 

van Nederlandse nationaliteit). Zij verblijft sinds 11.10.2012 in België en is in het bezit van een E+ kaart. 

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren: G.(…) A.(…) (geboren te (…) op (…)) en G.(…) A.(…) 

H.(…) (geboren te (…) op (…)), beiden van Nederlandse nationaliteit.  

Een gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM waarbij betrokkene zijn verantwoordelijkheid opneemt ten 

aanzien van zijn kinderen en mee instaat voor hun opvoeding en hun verzorging is hier dus niet aan de 

orde. Betrokkene werd reeds op 29/10/2013 onder aanhoudingsmandaat geplaatst voor diefstal met 

braak. Zijn zoon was toen pas enkele maanden oud. Daarna volgde de ene veroordeling na de andere. 

Het hebben van kinderen en van een gezinsleven in België heeft betrokkeneer dan ook niet van 

weerhouden om strafbare feiten te blijven plegen. Het feit dat de partner en de kinderen betrokkene 

regelmatig komen bezoeken in de gevangenis doen verder geen afbreuk aan bovenstaande vaststelling.”  

 

Het door verzoeker geschonden geachte artikel 3 van het IVRK en artikel 24 van het Handvest hebben 

betrekking op het hoger belang van het kind. In de beslissing wordt hieromtrent het volgende overwogen: 

“Hoewel het belang van het kind een primordiaal karakter heeft, heeft het daarom nog geen absoluut 

karakter. Bij de afweging van de verschillende op het spel staande belangen neemt-het belang van het 

kind een bijzonders plaats in. Die bijzondere plaats maakt het evenwel niet onmogelijk om eveneens 

rekening te houden met andere belangen (EHRM, 3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse t Nederland, 

par. 101; GwH 7 maart 2013, nr. 30/2013). Het gevaar dat betrokkene vormt voor de nationale veiligheid 

is superieur aan de gezinsbelangen die betrokkene kan doen gelden.” 

 

De Raad stipt aan dat de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel omvat, zodat deze het huidige 

de facto-gezinsleven van verzoeker, dat noodzakelijkerwijs verloopt via bezoeken in de gevangenis, niet 

in de weg staat. In wezen heeft de bestreden beslissing geen invloed op het door verzoeker uit de 

rechtsleer gepuurde recht “om in elkaars fysieke nabijheid te verblijven”. Desalniettemin worden in de 

beslissing een aantal overwegingen gewijd aan de mogelijkheden waarover verzoeker zou beschikken in 

het licht van zijn illegale verblijfssituatie. Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij stelt dat er met 

bepaalde hinderpalen geen rekening zou zijn gehouden. Zo wordt in eerste instantie de optie besproken 

waarbij het gezin elders zou verblijven: “Het staat het gezin immers vrij zich elders als gezin te vestigen 

alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en verblijven. Het feit dat de kinderen van betrokkene in Nederland 

en België geboren zijn, is op zichzelf geen reden om aan te nemen dat zij zich elders niet zouden kunnen 

aanpassen. De kinderen zijn nog jong zodat redelijkerwijze verondersteld kan worden dat zij zich makkelijk 

aan nieuwe omstandigheden zullen kunnen aanpassen. Bovendien blijkt uit niks dat de scholing van de 

kinderen later een gespecialiseerd onderwijs zou vereisen, noch een gespecialiseerde infrastructuur die 

enkel in België beschikbaar zou zijn.” Vervolgens wordt ingegaan op de situatie waarbij verzoekers 

gezinsleden in België verblijven, waarbij zijn echtgenote haar tewerkstelling en de kinderen hun 

schoolloopbaan kunnen verderzetten: “Zij kunnen ook hun gezinsleven zo inrichten dat moeder en 

kinderen in België verblijven en betrokkene een andere verblijfplaats kiest. Dit hoeft niet noodzakelijk 

afbreuk te doen aan hun gezinsleven. Door middel van intensieve contacten, eventueel via moderne 

communicatiemiddelen en occasionele bezoeken van het kind en de partner aan betrokkene kan 

betrokkene ook zijn vaderschap opnemen.” De kritiek van verzoeker op deze passages kan geen 

aanleiding geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing aangezien de beslissing aan 

verzoeker geen verplichting oplegt om voor één van deze opties te kiezen. De beslissing geeft wel degelijk 

blijk van een deugdelijke belangenafweging in het licht van het recht op privé- en gezinsleven en het hoger 

belang van het kind. 

 

De gemachtigde van de minister ging geenszins onredelijk te werk door te oordelen dat het individuele 

belang van verzoeker op grond van het gevraagde recht op verblijf in functie van de minderjarige kinderen 

niet opweegt tegen het belang van de samenleving dat erin bestaat de openbare orde te vrijwaren. 

 

2.19. Er werd geen schending aangetoond van artikel 8 van het EVRM, noch van artikel 3 van het IVRK 

en/of artikel 24 van het Handvest. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische 
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overwegingen en de motieven staan niet in kennelijke wanverhouding tot het besluit. Verzoeker toont niet 

aan dat de gemachtigde van de minister bepaalde elementen niet of onvoldoende zou hebben onderzocht.  

 

Het tweede middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

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.  

 

 

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 elf februari tweeduizend eenentwintig door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


