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 nr. 249 343 van 18 februari 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. MILLEN 

Tongersesteenweg 4 / 1 

3730 HOESELT 

  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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse 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 19 augustus 2020 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten en van de beslissing van diezelfde gemachtigde van de minister van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 19 augustus 2020 tot het opleggen van een 

inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 7 oktober 2020 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 februari 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat J. MILLEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaten C. DECORDIER & T. BRICOUT 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verwerende partij geeft het feitenrelaas ten dele in haar nota met opmerkingen als volgt weer: 
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“Verzoekende partij verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, geboren te Bardenberg op 

07.12.1966.  

(…) 

Verzoeker werd op 06.03.1989 door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een 

definitieve gevangenisstraf van 2 jaar waarvan 20 maanden met uitstel wegens diefstal met geweld of 

bedreiging, verkeersmisdrijven (met uitzondering van onvrijwillige doding en verwonding, poging 

gewone diefstal, met gebruik of vertoon van wapens)  

Verzoeker werd op 05.01.1990 veroordeeld door de correctionele rechtbank van Hasselt tot een 

definitieve gevangenisstraf van 4 maanden met uitstel wegens diefstal met braak, inklimming, valse 

sleutels.  

Verzoeker werd op 16.04.1994 door het Hof van beroep te Brussel veroordeeld tot een gevangenisstraf 

van 2 jaar en 1 maand wegens heling, valsheid in geschriften, gebruik van een attest valselijk 

opgemaakt, diefstal met braak, inklimming en valse sleutels.  

Verzoeker werd op 12.04.1996 door het Hof van beroep te Antwerpen veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 6 maanden wegens namaking, vervalsing, verkoop van nagemaakte zegels en 

diefstal met geweld of bedreiging.  

Verzoeker werd op 24.06.2002 door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een 

definitieve gevangenisstraf van 18 maanden wegens diefstal met braak, inklimming, valse sleutels, 

valsheid in geschriften en gebruik particulieren.  

Verzoeker werd op 03.01.2003 door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een 

definitieve gevangenisstraf van 3 jaar en 6 maanden (feiten tijdens de hechtenis) wegens deelname aan 

bendevorming, valsheid in geschriften en gebruik particulieren, inkomstenbelasting, heling, 

radioverbindingen, mededader.  

Verzoeker werd op 20.06.2003 door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een 

definitieve gevangenisstraf van 6 maanden (feiten tijdens de hechtenis) wegens bendevorming, wapens, 

verboden wapen en fabricatie, verkoop invoer dragen, mededader.  

Verzoeker werd op 17.09.2003 door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een 

definitieve gevangenisstraf van 1 jaar wegens heling van zaken bedoeling in art. 42.3 Sw.  

Verzoeker werd op 14.11.2007 door het Hof van beroep te Antwerpen veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 8 jaar en 10 jaar TBR wegens heling, namaking of gebruik van stempel, zegel, 

merk (+ poging), bendevorming, aanstoker of hoofd, diefstal met braak, inklimming en valse sleutels.  

Verzoeker werd op 19.03.2009 door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een 

definitieve gevangenisstraf van 1 maand wegens wapens, verweerwapen gedragen zonder wettige 

reden, zonder vergunning, als dader of mededader. 

Op 06.03.2020 werd verzoeker onder aanhoudingsmandaat geplaatst uit hoofde van inbreuken op de 

wetgeving inzake drugs als dader of mededader.  

Op 14.08.2020 werd verzoeker op borgtocht vrijgelaten.  

Op 19.08.2020 nam de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van 

Asiel en Migratie een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13)  

Op besliste de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie tevens tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies).” 

 

Dit feitenrelaas, zoals hierboven weergegeven, is correct en vindt steun in het administratief dossier, 

behalve dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) preciseert dat de datum van 

het bevel tot aanhouding en de aanhouding zelf 3 maart 2020 is. De verzoekende partij betaalde een 

borgsom op 19 augustus 2020 waarna zij werd vrijgelaten. 

 

De eerste bestreden beslissing is de beslissing van 19 augustus 2020, met kennisgeving diezelfde dag, 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing kent de volgende 

redengeving: 

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer S., M., geboren te B., op 07.12.1966 onderdaan van Nederland wordt het bevel gegeven om 

onmiddellijk het grondgebied van België te verlaten. 

 

Niettegenstaande betrokkene vrijstelbaar is en een borgsom heeft betaald moet hij het grondgebied 

verlaten en wordt hem een inreisverbod opgelegd. Ten einde te voldoen aan het gerechtelijk dossier is 

het echter voor betrokkene mogelijk om, voorzien van de nodige identiteitsstukken en na opschorting 

van het inreisverbod, terug te keren naar België. 
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REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikelen van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

Artikel 7, eerste lid, 3°, artikel 43§1, 2° en artikel 44ter, van de wet van 15 december 1980: wordt door 

de Minister voor Volksgezondheid en Sociale Zaken, Asiel en Migratie of zijn gemachtigde, geacht de 

openbare orde te kunnen schaden, het gedrag van de betrokkene vormt een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving, 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan poging tot oplichting, mededader, bedrog omtrent de 

identiteit van de verkochte zaak, feiten waarvoor hij op 01/10/1998 door de correctionele rechtbank van 

Brussel werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 6 maanden. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging, verkeersmisdrijven 

(met uitzondering van onvrijwillige doding en verwonding, poging gewone diefstal, met gebruik of 

vertoon van wapens, feiten waarvoor hij op 06/03/1989 door de correctionele rechtbank van Hasselt 

werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 2 jaar waarvan 20 maanden met uitstel. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstam met braak inklimming valse sleutels, feiten 

waarvoor hij op 05/01/1990 door de correctionele rechtbank van Hasselt werd veroordeeld tot een 

definitieve gevangenisstraf van 4 maanden met uitstel 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid en/of gebruik ervan feiten waarvoor hij op 

16/06/1993 door de correctionele rechtbank van Hasselt werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 3 maanden. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschriften heling, diefstal met braak, 

inklimming valse sleutels, feiten waarvoor hij op 16/05/1994 door het Hof van Beroep van Brussel werd 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2jaar en 1mb. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan heling, valsheid in geschriften, gebruik van een attest 

valselijk opgemaakt, diefstal met braak, inklimming, valse sleutels, feiten waarvoor hij op 28/02/1996 

door de correctionele rechtbank van Hasselt werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 6 

maanden. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan namaking, vervalsing, verkoop van nagemaakte zegels, 

diefstal met geweld of bedreiging, feiten waarvoor hij op 12/04/1996 door het hof van beroep van 

Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 6 maanden. 

 

De betrokken heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met braak, inklimming, valse sleutels, valsheid in 

geschriften en gebruik particulieren, feiten waarvoor hij op 24/06/2002 door de correctionele rechtbank 

van Tongeren werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 18 maanden (feiten tijdens de 

hechtenis)  

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan deelname aan bendevorming, valsheid in geschriften en 

gebruik particulieren, inkomstenbelasting, heling, radioverbindingen, mededader, feiten waarvoor hij op 

03/01/2003 door de correctionele rechtbank van Hasselt werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 3 jaar + 6 maanden (feiten tijdens de hechtenis) 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan bendevorming, wapens, verboden wapen en fabricatie, 

verkoop invoer dragen, mededader, feiten waarvoor hij op 20/06/2003 door de correctionele rechtbank 

van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 6 maanden (feiten tijdens de 

hechtenis) 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan heling van zaken bedoeld in artikel 42.3 SWB 

(witwassen feiten waarvoor hij op 17/09/2003 door de correctionele rechtbank van Hasselt werd 

veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 1 jaar. 
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De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan heling, namaking of gebruik van stempel, zegel, merk (+ 

poging,) bendevorming, aanstoker of hoofd, diefstal met braak, inklimming, valse sleutels, feiten 

waarvoor hij op 14/11/2007 door het Hof van beroep van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 8 jaar en 10 jaar TBR. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan wapens, verweerwapen, gedragen zonder wettige 

reden, zonder vergunning, als dader of mededader. Feiten waarvoor hij op 19/03/2009 door de 

correctionele rechtbank van Hasselt werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 1 maand. 

 

De betrokkene werd sinds 06/03/2020 tot heden onder aanhoudingsmandaat geplaatst uit hoofde van 

inbreuken op de wetgeving inzake drugs, als dader of mededader, feiten waarvoor hij veroordeeld kan 

worden. 

 

Ten laste van betrokkene blijken ernstig aanwijzingen van schuld. Meer in het bijzonder uit het 

aantreffen van ongeveer 27000 liter chemisch afval vermoedelijk afkomstig van de productie van 

synthetische drugs, alsmede een grote hoeveelheid monomethylamine dienstig voor de aanmaakt aan 

synthetisch drugs en ook werden er 10 volle zakken Caustick soda gevonden en dit op een terrein met 

een loods gelegen te Zonhoven welke eigendom en in gebruik is door betrokkene en zijn familie. 

Betrokkene zou in aanmerking komen voor het dumpen van een 400 tal vaten drugsafval in Bocholt. 

 

Er bestaat een gevaar op recidive aangezien betrokkene reeds herhaaldelijk werd veroordeeld wegens 

diefstallen, valsheid in geschriften, heling en bendevorming. Betrokkene leeft blijkbaar van een 

aaneensluiting van criminele daden. Gelet op de zwaarwichtigheid der feiten bestaat een groot gevaar 

voor de openbare veiligheid. 

 

Ten aanzien van betrokkene werden PV opengesteld (NPV 20448/19 en 305/20 waaruit blijkt dat 

betrokkene andermaal een inbreuk pleegde op de door de strafuitvoeringsrechtbank bij vonnis dd. 

27/01/2012 opgelegde voorwaarde 4. Deze voorwaarde bepaalt dat betrokkene gedurende 10 jaar na 

de uitvoering van het vonnis niet in België mag zijn. Uit de vermelde Pv’s blijkt dat betrokken zich in de 

periode rond 21 september 2019 meermaals op het Belgisch grondgebied bevond. Betrokkene pleegde 

al eerder een inbreuk op deze voorwaarde maar kreeg bij vonnis dd. 26.06.2015 nog een kans van de 

strafuitvoeringsrechtbank. 

 

Ingevolge de ernst van de door betrokkene gepleegde feiten en Ingevolge de aard van de feiten 

waarvan betrokkene verdacht wordt concludeert de Administratie dat betrokkene momenteel een gevaar 

kan betekenen voor de rust van de burgers evenals voor de handhaving van de openbare orde. Met 

andere woorden, het gedrag van betrokkene betekent een reële, actuele en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de maatschappij. 

 

Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat hij minstens sinds 03/03/2020 in het Rijk verblijft 

en dat hij geen aanvraag heeft ingediend voor een verblijf van meer dan 3 maanden in de hoedanigheid 

van burger van de Europese Unie. 

 

Artikel 44ter, van de wet van 15 december 1980: gezien voorgaande wordt aan betrokkene geen termijn 

toegekend om het grondgebied van het Rijk te verlaten.  

 

DG betrokkene werd gehoord op 05/03/2020. De betrokkene heeft verklaard een duurzame relatie in 

België te hebben, met S. J., en een zijn echtgenote ( S. S.) woont eveneens in Het administratief dossier 

van betrokkene bevat evenwel te weinig informatie over het voorgehouden gezinsleven om daaruit af te 

leiden dat er weldegelijk sprake zou zijn van een werkelijk gezinsleven op het Belgische grondgebied 

dat valt onder de bescherming van artikel 8 EVRM. Daarenboven, zelfs indien zou aangenomen kunnen 

worden dat betrokkene een werkelijk gezinsleven onderhoudt met een Belgische, quod non, dan nog 

blijken geen hinderpalen om het gezinsleven in het herkomstland of elders verder te zetten. Uit niks blijkt 

dat het gezinsleven enkel in België verdergezet zou kunnen worden. Het feit dat zijn partner niet 

gedwongen kan worden het Belgische grondgebied te verlaten, maakt niet dat zij betrokkene niet 

vrijwillig zou kunnen volgen naar het land van herkomst of elders. Betrokkene werd daarenboven nooit 

gemachtigd tot een verblijf In België, zowel betrokkene als zijn partner wisten of behoorden te weten dat 

het gezinsleven in België vanaf het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van 

betrokkene in België. Een schending van artikel 8 EVRM is op het eerste zicht niet aannemelijk 

 

De betrokkene heeft eveneens verklaard zijn moeder en zoon in België te hebben. 
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Daarenboven beperkt EVRM het begrip ‘gezinsleven’ in beginsel tot het kerngezin en gaat na of er een 

voldoende ‘graad’ van gezinsleven kan worden vastgesteld. In de zaak Samsonnikov v. Estonia 

bevestigde het EHRM op algemene wijze dat het begrip “gezinsleven” geen betrekking heeft op 

volwassenen die niet tot het kerngezin behoren en die niet aangetoond hebben afhankelijk te zijn van 

hun familieleden. Betrokkene toont onvoldoende de graad van gezinleven aan met zijn moeder 

 

Hier kan nog aan toegevoegd worden dat de voorgehouden gezinsbanden met zijn kinderen niet 

verbroken worden door zijn verwijdering van het grondgebied. Moderne communicatiemiddelen kunnen 

betrokkene namelijk in staat stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te blijven met zijn kinderen 

en het gezins- en privéieven met hen verder te onderhouden (EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. 

Zweden, par. 100)Daarenboven kunnen zijn kinderen hem steeds een bezoek brengen in Nederland. 

 

Het feit dat de familie van betrokkene in België verblijven kan niet worden behouden in het kader van de 

bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de 

openbare orde schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen van het tweede 

lid van art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut 

is. 

 

Betrokkene heeft bovendien ook verklaard geen redenen te hebben om niet terug te keren naar zijn land 

van herkomst. Betrokkene verklaart geen medische problemen te hebben. Gezien deze elementen is 

het art 3 van het EVRM niet van toepassing. 

(…)” 

 

De tweede bestreden beslissing is de beslissing van 19 augustus 2020, met kennisgeving diezelfde dag, 

tot het opleggen van een inreisverbod voor de duur van drie jaar. Deze bevat de volgende redengeving: 

 

“(…) 

INREISVERBOD 

 

Aan de Heer:  

(…) 

 

ALIAS: 

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd voor het grondgebied van België. 

 

De beslissing tot verwijdering van 19/08/2020 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

Overeenkomstig artikel 44nonies van de Wet 15/12/1980: 

 

□ Gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van 3 jaar: 

Inreisverbod van 3 jaar: betrokkene is het onderwerp van een niet-definitieve veroordeling (bij intrekking 

van de veroordeling wordt het inreisverbod zonder voorwerp) 

 

De betrokkene werd gehoord op 05/03/2020. De betrokkene heeft verklaard een duurzame relatie in 

België te hebben, met S. J., en een zijn echtgenote ( S. S.) in België te hebben. Het administratief 

dossier van betrokkene bevat evenwel te weinig informatie over het voorgehouden gezinsleven om 

daaruit af te leiden dat er weldegelijk sprake zou zijn van een werkelijk gezinsleven op het Belgische 

grondgebied dat valt onder de bescherming van artikel 8 EVRM. Daarenboven, zelfs indien zou 

aangenomen kunnen worden dat betrokkene een werkelijk gezinsleven onderhoudt met een Belgische, 

quod non, dan nog blijken geen hinderpalen om het gezinsleven in het herkomstland of elders verder te 

zetten. Uit niks blijkt dat het gezinsleven enkel in België verdergezet zou kunnen worden. Het feit dat 

zijn partner niet gedwongen kan worden het Belgische grondgebied te verlaten, maakt niet dat zij 

betrokkene niet vrijwillig zou kunnen volgen naar het land van herkomst of elders. Betrokkene werd 

daarenboven nooit gemachtigd tot een verblijf in België, zowel betrokkene als zijn partner wisten of 
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behoorden te weten dat het gezinsleven in België vanaf het begin precair was, gelet op de illegale 

verblijfssituatie van betrokkene in België. Een schending van artikel 8 EVRM is op het eerste zicht niet 

aannemelijk 

 

De betrokkene heeft eveneens verklaard zijn moeder en zoon in België te hebben. 

Daarenboven beperkt EVRM het begrip ‘gezinsleven’ in beginsel tot het kerngezin en gaat na of er een 

voldoende ‘graad’ van gezinsleven kan worden vastgesteld. In de zaak Samsonnikov v. Estonia 

bevestigde het EHRM op algemene wijze dat het begrip “gezinsleven” geen betrekking heeft op 

volwassenen die niet tot het kerngezin behoren en die niet aangetoond hebben afhankelijk te zijn van 

hun familieleden. Betrokkene toont onvoldoende de graad van gezinleven aan met zijn moeder 

 

Hier kan nog aan toegevoegd worden dat de voorgehouden gezinsbanden met zijn kinderen niet 

verbroken worden door zijn verwijdering van het grondgebied. Moderne communicatiemiddelen kunnen 

betrokkene namelijk in staat stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te blijven met zijn kinderen 

en het gezins- en privéleven met hen verder te onderhouden (EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. 

Zweden, par. 100) 

 

Het feit dat de familie van betrokkene in België verblijven kan niet worden behouden in het kader van de 

bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de 

openbare orde schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen van het tweede 

lid van art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut 

is. 

 

Betrokkene heeft bovendien ook verklaard geen redenen te hebben om niet terug te keren naar zijn land 

van herkomst. Betrokkene verklaart geen medische problemen te hebben. Gezien deze elementen is 

het art 3 van het EVRM niet van toepassing. 

 

De betrokkene werd gehoord op 05/03/2020. De betrokkene heeft verklaard een duurzame relatie in 

België te hebben, met S. J., en een zijn echtgenote ( S. S.) in België te hebben. Het administratief 

dossier van betrokkene bevat evenwel te weinig informatie over het voorgehouden gezinsleven om 

daaruit af te leiden dat er weldegelijk sprake zou zijn van een werkelijk gezinsleven op het Belgische 

grondgebied dat valt onder de bescherming van artikel 8 EVRM. Daarenboven, zelfs indien zou 

aangenomen kunnen worden dat betrokkene een werkelijk gezinsleven onderhoudt met een Belgische, 

quod non, dan nog blijken geen hinderpalen om het gezinsleven in het herkomstland of elders verder te 

zetten. Uit niks blijkt dat het gezinsleven enkel in België verdergezet zou kunnen worden. Het feit dat 

zijn partner niet gedwongen kan worden het Belgische grondgebied te verlaten, maakt niet dat zij 

betrokkene niet vrijwillig zou kunnen volgen naar het land van herkomst of elders. Betrokkene werd 

daarenboven nooit gemachtigd tot een verblijf in België, zowel betrokkene als zijn partner wisten of 

behoorden te weten dat het gezinsleven in België vanaf het begin precair was, gelet op de illegale 

verblijfssituatie van betrokkene in België. Een schending van artikel 8 EVRM is op het eerste zicht niet 

aannemelijk 

 

De betrokkene heeft eveneens verklaard zijn moeder en zoon in België te hebben. 

Daarenboven beperkt EVRM het begrip ‘gezinsleven’ in beginsel tot het kerngezin en gaat na of er een 

voldoende ‘graad’ van gezinsleven kan worden vastgesteld. In de zaak Samsonnikov v. Estonia 

bevestigde het EHRM op algemene wijze dat het begrip “gezinsleven” geen betrekking heeft op 

volwassenen die niet tot het kerngezin behoren en die niet aangetoond hebben afhankelijk te zijn van 

hun familieleden. Betrokkene toont onvoldoende de graad van gezinleven aan met zijn moeder 

 

Hier kan nog aan toegevoegd worden dat de voorgehouden gezinsbanden met zijn kinderen niet 

verbroken worden door zijn verwijdering van het grondgebied. Moderne communicatiemiddelen kunnen 

betrokkene namelijk in staat stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te blijven met zijn kinderen 

en het gezins- en privéleven met hen verder te onderhouden (EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. 

Zweden, par. 100) 

 

Het feit dat de familie van betrokkene in België verblijven kan niet worden behouden in het kader van de 

bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de 

openbare orde schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen van het tweede 

lid van art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut 

is. 
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Betrokkene heeft bovendien ook verklaard geen redenen te hebben om niet terug te keren naar zijn land 

van herkomst. Betrokkene verklaart geen medische problemen te hebben. Gezien deze elementen is 

het art 3 van het EVRM niet van toepassing. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan poging tot oplichting, mededader, bedrog omtrent de 

identiteit van de verkochte zaak, feiten waarvoor hij op 01/10/1998 door de correctionele rechtbank van 

Brussel werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 6 maanden. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging, verkeersmisdrijven 

(met uitzondering van onvrijwillige doding en verwonding, poging gewone diefstal, met gebruik of 

vertoon van wapens, feiten waarvoor hij op 06/03/1989 door de correctionele rechtbank van Hasselt 

werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 2 jaar waarvan 20 maanden met uitstel. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstam met braak inklimming valse sleutels, feiten 

waarvoor hij op 05/01/1990 door de correctionele rechtbank van Hasselt werd veroordeeld tot een 

definitieve gevangenisstraf van 4 maanden met uitstel 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid en/of gebruik ervan feiten waarvoor hij op 

16/06/1993 door de correctionele rechtbank van Hasselt werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 3 maanden. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschriften heling, diefstal met braak, 

inklimming valse sleutels, feiten waarvoor hij op 16/05/1994 door het Hof van Beroep van Brussel werd 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2jaar en 1mb. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan heling, valsheid in geschriften, gebruik van een attest 

valselijk opgemaakt, diefstal met braak, inklimming, valse sleutels, feiten waarvoor hij op 28/02/1996 

door de correctionele rechtbank van Hasselt werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 6 

maanden. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan namaking, vervalsing, verkoop van nagemaakte zegels, 

diefstal met geweld of bedreiging, feiten waarvoor hij op 12/04/1996 door het hof van beroep van 

Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 6 maanden. 

 

De betrokken heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met braak, inklimming, valse sleutels, valsheid in 

geschriften en gebruik particulieren, feiten waarvoor hij op 24/06/2002 door de correctionele rechtbank 

van Tongeren werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 18 maanden (feiten tijdens de 

hechtenis)  

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan deelname aan bendevorming, valsheid in geschriften en 

gebruik particulieren, inkomstenbelasting, heling, radioverbindingen, mededader, feiten waarvoor hij op 

03/01/2003 door de correctionele rechtbank van Hasselt werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 3 jaar + 6 maanden (feiten tijdens de hechtenis) 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan bendevorming, wapens, verboden wapen en fabricatie, 

verkoop invoer dragen, mededader, feiten waarvoor hij op 20/06/2003 door de correctionele rechtbank 

van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 6 maanden (feiten tijdens de 

hechtenis) 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan heling van zaken bedoeld in artikel 42.3 SWB 

(witwassen feiten waarvoor hij op 17/09/2003 door de correctionele rechtbank van Hasselt werd 

veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 1 jaar. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan heling, namaking of gebruik van stempel, zegel, merk (+ 

poging,) bendevorming, aanstoker of hoofd, diefstal met braak, inklimming, valse sleutels, feiten 

waarvoor hij op 14/11/2007 door het Hof van beroep van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 8 jaar en 10 jaar TBR. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan wapens, verweerwapen, gedragen zonder wettige 

reden, zonder vergunning, als dader of mededader. Feiten waarvoor hij op 19/03/2009 door de 

correctionele rechtbank van Hasselt werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 1 maand. 
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De betrokkene werd sinds 06/03/2020 tot heden onder aanhoudingsmandaat geplaatst uit hoofde van 

inbreuken op de wetgeving inzake drugs, als dader of mededader, feiten waarvoor hij veroordeeld kan 

worden. 

 

Ten laste van betrokkene blijken ernstig aanwijzingen van schuld. Meer in het bijzonder uit het 

aantreffen van ongeveer 27000 liter chemisch afval vermoedelijk afkomstig van de productie van 

synthetische drugs, alsmede een grote hoeveelheid monomethylamine dienstig voor de aanmaakt aan 

synthetisch drugs en ook werden er 10 volle zakken Caustick soda gevonden en dit op een terrein met 

een loods gelegen te Zonhoven welke eigendom en in gebruik is door betrokkene en zijn familie. 

Betrokkene zou in aanmerking komen voor het dumpen van een 400 tal vaten drugsafval in Bocholt. 

 

Er bestaat een gevaar op recidive aangezien betrokkene reeds herhaaldelijk werd veroordeeld wegens 

diefstallen, valsheid in geschriften, heling en bendevorming. Gelet op de zwaarwichtigheid der feiten 

bestaat een groot gevaar voor de openbare veiligheid. 

 

Ten aanzien van betrokkene werden PV opengesteld (NPV 20448/19 en 305/20 waaruit blijkt dat 

betrokkene andermaal een inbreuk pleegde op de door de strafuitvoeringsrechtbank bij vonnis dd. 

27/01/2012 opgelegde voorwaarde 4. Deze voorwaarde bepaalt dat betrokkene gedurende 10 jaar na 

de uitvoering van het vonnis niet in België mag zijn. Uit de vermelde PN/S blijkt dat betrokken zich in de 

periode rond 21 september 2019 meermaals op het Belgisch grondgebied bevond. Betrokkene pleegde 

al eerder een inbreuk op deze voorwaarde maar kreeg bij vonnis dd. 26.06.2015 nog een kans van de 

strafuitvoeringsrechtbank. 

 

Ingevolge de ernst van de door betrokkene gepleegde feiten en Ingevolge de aard van de feiten 

waarvan betrokkene verdacht wordt concludeert de Administratie dat betrokkene momenteel een gevaar 

kan betekenen voor de rust van de burgers evenals voor de handhaving van de openbare orde. Met 

andere woorden, het gedrag van betrokkene betekent een reële, actuele en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de maatschappij. 

 

Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden. 

 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde zeer 

ernstig te verstoren. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole, het handhaven 

van de openbare orde, en de familiale en medische situatie van betrokkene, is een inreisverbod van 3 

jaar proportioneel. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van “het 

rechtszekerheidsbeginsel, het fairplaybeginsel en het vermoeden van onschuld - kennisgeving geen 

inreisverbod op 10 januari 2020”. Het middel is volgens de verzoekende partij gericht tegen beide 

bestreden beslissingen. 

 

Het middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“1. Verzoeker was gedetineerd in de gevangenis van Hasselt totdat de raadkamer van Tongeren hem 

liet gaan mits betaling van een borgsom van 8.000 euro. 

 

Verzoeker heeft de feiten waarvoor hij aangehouden werd (inbreuken op de drugswetgeving) altijd met 

klem ontkend en heeft er op gewezen dat zijn laatste correctionele veroordeling dateert van 13 maart 

2009 waardoor verzoeker meer dan tien jaar noch strafbare feiten noch een veroordeling opliep. 

 

2. Verzoeker, die met zekerheid wilde weten of hij nog een inreisverbod had, richtte zich tot de diensten 

van verweerster met de vraag of er nog een inreisverbod gold. De diensten van verweerster 

antwoordden op deze vraag dat verzoeker niet onderworpen was aan een inreisverbod. 

 

Verzoeker merkt hierbij op dat zijn strafrechtelijk verleden toen ook gekend was en dat dit er toen niet 

toe geleid heeft dat om die reden een inreisverbod werd verrechtvaardigd. 
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3. Het feit dat zijn strafrechtelijk verleden thans wel wordt gebruikt om een inreisverbod en een bevel om 

het grondgebied te verlaten op te steunen vormt dan ook een schending van het 

rechtszekerheidsbeginsel en het fairplaybeginsel aangezien verzoeker er van mocht uitgaan dat zijn 

verleden niet meer gehanteerd kon worden om opnieuw een inreisverbod te verrechtvaardigen en het 

bevel om het grondgebied te verlaten te verantwoorden. 

 

Verweerster probeert daarnaast het vermoeden van onschuld in hoofde van verzoeker onderuit te halen 

door in te gaan op de inhoud van het gerechtelijk onderzoek en op die manier de sfeer te creëren dat 

verzoeker inbreuken op de drugswetgeving heeft gepleegd daar waar verzoeker met klem heeft ontkend 

dat hij zich daar niet schuldig aan heeft gemaakt en daar waar verzoeker voorheen nooit voor inbreuken 

op de drugswetgeving werd vervolgd laat staan veroordeeld. 

 

3. Het eerste middel is ontvankelijk en gegrond.” 

 

2.1.2. Het beginsel van de fair play houdt in dat de overheid zich onpartijdig moet opstellen bij het 

nemen van een besluit. Zij moet de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht nemen. Dit beginsel 

van behoorlijk bestuur houdt in dat de administratie zich niet van onfatsoenlijke middelen mag bedienen 

om de burger in het verkrijgen van zijn recht te hinderen door onder meer het achterhouden van 

relevante gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens, het uitstellen of niet nemen van 

beslissingen waarbij de burger belang heeft, het toepassen van een vertragingstactiek of het handelen 

met overdreven spoed. Een schending van het beginsel van de “fair play” doet zich slechts voor als er 

sprake is van moedwilligheid (RvS 20 mei 2005, nr. 144.744). 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht 

voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn, zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van 

hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op 

een zekere standvastigheid bij het bestuur (RvS 11 januari 2007, nr. 166.563; I. OPDEBEEK en M. VAN 

DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315- 349). 

 

De verzoekende partij wijst op het “vermoeden van onschuld”. De Raad benadrukt dat dit een 

fundamenteel beginsel uit het strafrecht is, dat betrekking heeft op de bewijslast in het kader van de 

strafvervolging. De beslissing waarbij de aanvraag van de verzoekende partij wordt geweigerd, is geen 

maatregel van strafrechtelijke aard, doch een administratieve rechtshandeling. Het “vermoeden van 

onschuld” kan niet dienstig worden aangevoerd tegen beslissingen die verband houden met de toegang, 

het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen omdat de desbetreffende regels een publiekrechtelijk 

karakter hebben. Het vreemdelingenrecht is een politiek recht (RvS 22 juli 2001, nr. 96.915). Ook het 

EHRM heeft in zijn arrest nr. 39652/98 van 5 oktober 2000, in de zaak Maaouia tegen Frankrijk, beslist 

dat beslissingen over de toegang tot, het verblijf op en de verwijdering van het grondgebied, niet vallen 

onder de toepassing van artikel 6 van het EVRM. Hetzelfde geldt voor de verwijzing naar Richtlijn 

2016/343/EU en de Commentaar van het Comité voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Het 

is vaststaande rechtspraak van de Raad van State dat het vermoeden van onschuld niet belet dat het 

bestuur op grond van een eigen onderzoek een standpunt inneemt met betrekking tot feiten die nog niet 

tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid en op basis van vaststaande feiten een beslissing 

neemt inzake de verblijfsrechtelijke situatie van een vreemdeling (RvS 28 juni 2004, nr. 133.173; RvS 14 

juli 2008, nr. 185.388; RvS 11 juni 2015, nr. 231.531). 

 

2.1.3. Verzoekende partij voert vooreerst aan dat er sprake zou zijn van een schending van het 

rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van fair play omdat zijn strafrechtelijk verleden thans gebruikt 

wordt om een inreisverbod en om een bevel om het grondgebied te verlaten op te steunen. 

Verzoekende partij haalt aan dat de Dienst Vreemdelingenzaken haar op 10 januari 2020 bevestigde dat 

zij niet aan een inreisverbod onderworpen was, alhoewel haar strafrechtelijk verleden op die datum al 

gekend was. De feiten waarvoor de verzoekende partij werd aangehouden op 6 maart 2020 (inbreuken 

op de wetgeving inzake drugs) ontkent zij ten stelligste. De verzoekende partij stelt dat zij ervan mocht 

uitgaan dat haar verleden niet meer gehanteerd zou worden om opnieuw een inreisverbod op te leggen. 

 

2.1.4. Deze redenering kan niet gevolgd worden. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij haar strafrechtelijk verleden, daterend van voor 10 januari 

2020, niet betwist, zoals deze is voorgesteld in beide bestreden beslissingen: 
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- veroordeling op 1 januari 1988 door de correctionele rechtbank te Brussel tot een definitieve 

gevangenisstraf van 8 maanden wegens poging tot oplichting, mededader, bedrog omtrent de identiteit 

van de verkochte zaak;  

- veroordeling op 6 maart 1989 door de correctionele rechtbank van Hasselt tot een definitieve 

gevangenisstraf van 2 jaar waarvan 20 maanden met uitstel wegens diefstal met geweld of bedreiging, 

verkeersmisdrijven (met uitzondering van onvrijwillige doding en verwonding, poging gewone diefstal, 

met gebruik of vertoon van wapens);  

- veroordeling op 5 januari 1990 door de correctionele rechtbank van Hasselt tot een definitieve 

gevangenisstraf van 4 maanden met uitstel wegens diefstal met braak, inklimming, valse sleutels; 

- veroordeling op 16 juni 1993 door de correctionele rechtbank van Hasselt tot een definitieve 

gevangenisstraf van drie maanden wegens valsheid en/of gebruik ervan; 

- veroordeling op 16 april 1994 door het Hof van beroep te Brussel tot een gevangenisstraf van 2 jaar en 

1 maand wegens heling, valsheid in geschriften, gebruik van een attest valselijk opgemaakt, diefstal met 

braak, inklimming en valse sleutels;  

- veroordeling op 12 april 1996 door het Hof van beroep te Antwerpen tot een definitieve 

gevangenisstraf van 6 maanden wegens namaking, vervalsing, verkoop van nagemaakte zegels en 

diefstal met geweld of bedreiging;  

- veroordeling op 24 juni 2002 door de correctionele rechtbank van Tongeren tot een definitieve 

gevangenisstraf van 18 maanden wegens diefstal met braak, inklimming, valse sleutels, valsheid in 

geschriften en gebruik particulieren;  

- veroordeling op 3 januari 2003 door de correctionele rechtbank van Hasselt tot een definitieve 

gevangenisstraf van 3 jaar en 6 maanden (feiten tijdens de hechtenis) wegens deelname aan 

bendevorming, valsheid in geschriften en gebruik particulieren, inkomstenbelasting, heling, 

radioverbindingen, mededader;  

- veroordeling op 20 juni 2003 door de correctionele rechtbank van Antwerpen tot een definitieve 

gevangenisstraf van 6 maanden (feiten tijdens de hechtenis) wegens bendevorming, wapens, verboden 

wapen en fabricatie, verkoop invoer dragen, mededader;  

- veroordeling op 17 september door de correctionele rechtbank van Hasselt tot een definitieve 

gevangenisstraf van 1 jaar wegens heling van zaken bedoeling in art. 42.3 Sw.;  

- veroordeling op 14 november 2007 door het Hof van beroep te Antwerpen tot een definitieve 

gevangenisstraf van 8 jaar en 10 jaar ter beschikkingstelling van de regering wegens heling, namaking 

of gebruik van stempel, zegel, merk (+ poging), bendevorming, aanstoker of hoofd, diefstal met braak, 

inklimming en valse sleutels;  

- veroordeling op 19 maart 2009 door de correctionele rechtbank van Hasselt tot een definitieve 

gevangenisstraf van 1 maand wegens wapens, verweerwapen gedragen zonder wettige reden, zonder 

vergunning, als dader of mededader.  

 

Verzoekende partij gaat eraan voorbij dat hij op 3 maart 2020, hetzij na 10 januari 2020, onder 

aanhoudingsmandaat werd geplaatst wegens dader of mededader van inbreuken op de wetgeving 

inzake drugs. De verzoekende partij werd pas op 14 augustus 2020 (volgens verwerende partij, evenwel 

werd de borgstelling pas op 19 augustus 2020 betaald) op borgtocht vrijgelaten wat erop wijst dat er 

ernstige aanwijzingen volgens de Raadkamer van de correctionele rechtbank voorhanden waren dat de 

verzoekende partij de inbreuken waarvan zij beticht werd, heeft gepleegd. 

 

Het vermoeden van onschuld belet niet dat de verwerende partij op grond van een eigen onderzoek een 

standpunt inneemt met betrekking tot het gedrag van de betrokken vreemdeling in het licht van feiten die 

nog niet tot een - definitieve - strafrechtelijke veroordeling hebben geleid (RvS 28 juni 2004, nr. 133.173; 

RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). In dit onderzoek kan de verwerende partij het strafrechtelijk verleden van 

de verzoekende partij mee in acht nemen, wat in dit geval ernstig is en waardoor de verzoekende partij 

geacht kan worden een gevaar te zijn voor de openbare orde. Temeer de vrijlating van de verzoekende 

partij slechts mogelijk was na een borgstelling. Het louter ontkennen van gepleegde feiten doet aan het 

voorgaande geen afbreuk. De verzoekende partij beperkt zich tot een loutere bewering, niet in het minst 

gestaafd door een begin van enig bewijs, ook niet door enig proces-verbaal toe te voegen waaruit haar 

ontkenning kan blijken. De verzoekende partij voert de schending van het vermoeden van onschuld niet 

dienstig aan. 

 

De verzoekende partij toont met haar betoog niet aan dat zij rechtmatige verwachtingen kon koesteren 

dat haar geen bevel om het grondgebied te verlaten of inreisverbod kon worden opgelegd. 

 

De verzoekende partij weerlegt geenszins het motief van de eerste bestreden beslissing die tegelijk met 

de tweede bestreden beslissing is ter kennis gegeven en dat stelt: 
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“Ten laste van betrokkene blijken ernstig aanwijzingen van schuld. Meer in het bijzonder uit het 

aantreffen van ongeveer 27000 liter chemisch afval vermoedelijk afkomstig van de productie van 

synthetische drugs, alsmede een grote hoeveelheid monomethylamine dienstig voor de aanmaakt aan 

synthetisch drugs en ook werden er 10 volle zakken Caustick soda gevonden en dit op een terrein met 

een loods gelegen te Zonhoven welke eigendom en in gebruik is door betrokkene en zijn familie. 

Betrokkene zou in aanmerking komen voor het dumpen van een 400 tal vaten drugsafval in Bocholt. 

Er bestaat een gevaar op recidive aangezien betrokkene reeds herhaaldelijk werd veroordeeld wegens 

diefstallen, valsheid in geschriften, heling en bendevorming. Betrokkene leeft blijkbaar van een 

aaneensluiting van criminele daden. Gelet op de zwaarwichtigheid der feiten bestaat een groot gevaar 

voor de openbare veiligheid. 

Ten aanzien van betrokkene werden PV opengesteld (NPV 20448/19 en 305/20 waaruit blijkt dat 

betrokkene andermaal een inbreuk pleegde op de door de strafuitvoeringsrechtbank bij vonnis dd. 

27/01/2012 opgelegde voorwaarde 4. Deze voorwaarde bepaalt dat betrokkene gedurende 10 jaar na 

de uitvoering van het vonnis niet in België mag zijn. Uit de vermelde Pv’s blijkt dat betrokken zich in de 

periode rond 21 september 2019 meermaals op het Belgisch grondgebied bevond. Betrokkene pleegde 

al eerder een inbreuk op deze voorwaarde maar kreeg bij vonnis dd. 26.06.2015 nog een kans van de 

strafuitvoeringsrechtbank. 

Ingevolge de ernst van de door betrokkene gepleegde feiten en Ingevolge de aard van de feiten 

waarvan betrokkene verdacht wordt concludeert de Administratie dat betrokkene momenteel een gevaar 

kan betekenen voor de rust van de burgers evenals voor de handhaving van de openbare orde. Met 

andere woorden, het gedrag van betrokkene betekent een reële, actuele en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de maatschappij.” 

 

Door louter te ontkennen worden deze concrete motieven niet weerlegd. De verzoekende partij gaat 

zelfs niet in op deze concrete motieven. Enige moedwilligheid, het achterhouden van relevante 

gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens, het uitstellen of niet nemen van beslissingen 

waarbij de burger belang heeft, het toepassen van een vertragingstactiek of het handelen met 

overdreven spoed in het optreden van het bestuur of oneerlijke handeling kan niet worden vastgesteld. 

 

2.1.5. De verzoekende partij maakt de schending van de aangehaalde onderdelen van het middel niet 

aannemelijk. 

 

Het eerste middel, zo ontvankelijk, is ongegrond. 

 

2.2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van het van het 

Europees Verdrag tot Bescherming voor 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). Het tweede middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“III.B. Tweede middel: schending van art. 8 EVRM - recht op familie- en gezinsleven 

 

1. Het art. 8 EVRM bepaalt: 

 

1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, 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. 

 

2. Verzoeker vormt feitelijk een gezin met mevrouw J. S. die op het zelfde adres woont als de zonen van 

verzoeker waarbij verweerster onmogelijk kan stellen dat de nationale veiligheid en de openbare 

veiligheid in het gedrang brengt wanneer verzoeker al elf jaar niet meer in aanrakening met het gerecht 

kwam en waarbij verzoeker de thans ten laste gelegde feiten ontkent. 

 

3. Rekening houdend hiermee is verzoeker van oordeel dat verweerster niet onderbouwd motiveert hoe 

verzoeker alsdan zijn recht op een familie-en gezinsleven kan uitoefenen en dat bijgevolg ten onrechte 

het art. 8 EVRM terzijde wordt geschoven om de beslissing te nemen tot het beëindigen van het verblijf 

met het bevel om het grondgebied te verlaten en een inreisverbod op te leggen. 
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Het tweede middel is ontvankelijk en gegrond.” 

 

2.2.2. Artikel 8 EVRM bepaalt als volgt: 

 

“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 verzoekende partij stelt enkel dat haar gezins- en familieleven is geschonden omdat zij een feitelijk 

gezin vormt met S.J. die samenwoont op hetzelfde adres als de zonen van de verzoekende partij. Zij 

meent dat de bestreden beslissingen niet onderbouwd motiveren en wijst erop dat zij al elf jaar niet 

meer in aanraking kwam met het gerecht. 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de belangenafweging in het kader van het door artikel 8 

van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet 

worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen 

belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de 

openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden, kenbaar gemaakt, worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing en kan niet, zonder zijn 

in artikel 39/2, §2, van de Vreemdelingenwet vastgelegde annulatiebevoegdheid te overschrijden en 

zonder zich in de plaats van het bestuur te stellen, oordelen op grond van motieven die niet in de 

aanvankelijk bestreden beslissing voorkomen. Enkel de wettigheid van de motieven uit de aanvankelijk 

bestreden beslissing mogen worden beoordeeld (RvS 11 december 2015, nr. 233.222). 

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is niet 

absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse 

gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling 

waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te 

verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, 

§ 27). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een staat de 

algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van 

gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan 

(EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, 

Mugenzi/Frankrijk, § 43), noch om het recht op een bepaalde verblijfstitel te garanderen (EHRM 16 

december 2014, Chbihi Loudoudi en a./België, § 135). De Verdragsstaten hebben het recht, op grond 

van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun verdragsverplichtingen, met 

inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren 

(EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden voor de 

binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, zal vooreerst het 

bestaan moeten aantonen van het privéleven en het familie- en gezinsleven waarop zij zich beroept, en 

dit op voldoende nauwkeurige wijze met inachtneming van de omstandigheden van de zaak. De Raad 

moet vervolgens nazien of er sprake is van een gezin en of in de feiten blijkt dat de persoonlijke band 

tussen de gezinsleden voldoende hecht is (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 

november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en 

gezinsleven, is een feitenkwestie. 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat, hoewel de gezinsband tussen echtgenoten en partners, 

alsook tussen ouders en minderjarige kinderen verondersteld wordt, dit niet geldt in de relatie tussen 

ouders en meerderjarige kinderen en tussen broers en zussen onderling, dus zeker niet tussen oom en 

neef. Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen 

enkel beschermd wordt door artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid, andere dan de normale affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 2003, 
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Mokrani/Frankrijk, § 33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59). De Raad wijst erop dat 

artikel 8 van het EVRM enkel effectief beleefde nauwe persoonlijke banden beoogt. De bescherming die 

deze bepaling biedt, heeft hoofdzakelijk betrekking op het kerngezin (EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 94). Dit gezin is beperkt tot de ouders en de kinderen, en kan slechts zeer 

uitzonderlijk worden uitgebreid naar andere naaste familieleden die een belangrijke rol kunnen spelen 

binnen het gezin. Het EHRM oordeelt ook dat “de relaties tussen volwassenen niet noodzakelijkerwijs 

van de bescherming van artikel 8 van het EVRM zullen genieten zonder dat het bestaan van bijkomende 

elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, naast de gewone affectieve banden” (EHRM 13 

februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). 

 

De zonen van de verzoekende partij zijn meerderjarig en zouden samenwonen met de verzoekende 

partij en in het middel wordt niet uiteengezet dat er bijzondere afhankelijkheidsbanden bestaan die erop 

wijzen dat dit familieleven door artikel 8 van het EVRM beschermenswaardig is. Ook tijdens het horen 

van de verzoekende partij blijkt niet dat er afhankelijkheidsbanden bestaan tussen de verzoekende 

partij, haar zonen en bijkomend haar moeder, zus en echtgenote (andere vrouw dan S.J. die haar 

partner is) die op een ander Belgisch adres verblijven. 

 

De verzoekende partij houdt tijdens het gehoor van 5 maart 2020 voor dat zij een duurzame relatie heeft 

met S. J. Zij stelt evenwel dat zij geen reden heeft waarom zij niet kan terugkeren naar Nederland. Voor 

zover dit als juist kan worden aangenomen, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij voorbijgaat 

aan het volgende motief: 

 

“DG betrokkene werd gehoord op 05/03/2020. De betrokkene heeft verklaard een duurzame relatie in 

België te hebben, met S. J., en een zijn echtgenote ( S. S.) woont eveneens in Het administratief dossier 

van betrokkene bevat evenwel te weinig informatie over het voorgehouden gezinsleven om daaruit af te 

leiden dat er weldegelijk sprake zou zijn van een werkelijk gezinsleven op het Belgische grondgebied 

dat valt onder de bescherming van artikel 8 EVRM. Daarenboven, zelfs indien zou aangenomen kunnen 

worden dat betrokkene een werkelijk gezinsleven onderhoudt met een Belgische, quod non, dan nog 

blijken geen hinderpalen om het gezinsleven in het herkomstland of elders verder te zetten. Uit niks blijkt 

dat het gezinsleven enkel in België verdergezet zou kunnen worden. Het feit dat zijn partner niet 

gedwongen kan worden het Belgische grondgebied te verlaten, maakt niet dat zij betrokkene niet 

vrijwillig zou kunnen volgen naar het land van herkomst of elders. Betrokkene werd daarenboven nooit 

gemachtigd tot een verblijf In België, zowel betrokkene als zijn partner wisten of behoorden te weten dat 

het gezinsleven in België vanaf het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van 

betrokkene in België. Een schending van artikel 8 EVRM is op het eerste zicht niet aannemelijk” 

 

Ook thans in het tweede middel licht de verzoekende partij haar familieleven met haar partner niet toe.  

De verzoekende partij weerlegt evenmin het motief dat geen hinderpalen worden vastgesteld waarom 

de partner de verzoekende partij niet kan volgen in Nederland om aldaar een gezinsleven verder te 

zetten. Opdat een vreemdeling zich op artikel 8 van het EVRM zou kunnen beroepen, moet er immers 

niet alleen sprake zijn van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en diens familie, het 

moet ook bijzonder moeilijk zijn voor de vreemdeling om in zijn land van herkomst een familieleven te 

leiden (VANDE LANOTTE, J. en HAECK, Y. (eds.), Handboek EVRM deel 2 Artikelsgewijze 

Commentaar, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, p.754; RvS 20 juni 2008, nr. 2923 (c)). Te dezen 

toont de verzoekende partij dergelijke onmogelijkheid niet aan. 

 

Met haar zeer vaag betoog maakt de verzoekende partij de schending van artikel 8 van het EVRM niet 

aannemelijk. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.3. De Raad stipt nog aan dat, gelet op het voorgaande, de stukken, toegevoegd aan het 

verzoekschrift, aan het besluit van de Raad geen afbreuk doen. 

 

3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissingen kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 
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gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien februari tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 

 

 

 

  

 


