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 nr. 249 976 van 25 februari 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. THOENG 

Luikersteenweg 187 

3500 HASSELT 

  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 VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 13 augustus 2020 

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

beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezond-heid, en van Asiel 

en Migratie van 5 augustus 2020, tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) en tot het opleggen van een inreisverbod 

(bijlage 13sexies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 19 augustus 2020 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 13 augustus 2020 met nr. 239 670, 

waarbij de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Gelet op de beschikking van 21 december 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 januari 

2021. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. THOENG verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 15 november 2017 diende verzoeker samen met zijn echtgenote en hun zes minderjarige 

kinderen een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter 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). De aanvraag was gestoeld op de medische situatie 

van twee van de kinderen. 

 

1.2. Op 3 januari 2018 werd deze aanvraag gegrond verklaard en wordt het gezin gemachtigd tot een 

tijdelijk verblijf, waarna ook verzoeker in het bezit werd gesteld van een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister. 

 

1.3. Op 12 februari 2019 diende verzoeker samen met zijn gezinsleden een aanvraag in tot verlenging 

van de machtiging tot voorlopig verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.4. Op 26 juni 2019 weigerde de verwerende partij voor verzoeker een gunstig gevolg te geven aan dit 

verzoek tot verlenging. Het beroep dat verzoeker heeft ingediend tegen deze beslissing werd door de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verworpen bij arrest nr. 228 460 van 5 november 2019. 

 

1.5. Op 28 oktober 2019 treft de verwerende partij een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten en tot het opleggen van een inreisverbod van drie jaar ten opzichte van 

verzoeker. Bij arrest nr. 233 402 van 2 maart 2020 verwerpt de Raad het door verzoeker ingestelde 

schorsings- en annulatieberoep tegen deze beslissingen. 

 

1.6. Op 5 augustus 2020 treft de verwerende partij een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

1.7. Op 5 augustus 2020 legt de verwerende partij ook een inreisverbod voor de duur van acht jaar op. 

 

1.8. Op 11 augustus 2020 diende verzoeker bij uiterst dringende noodzakelijkheid een verzoekschrift in 

om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de in punt 1.6. en 1.7. 

bedoelde beslissingen. Bij arrest nr. 239 670 van 13 augustus 2020 werd de vordering tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid verworpen. Voor wat betreft het beroep tot nietigverklaring werd de 

afstand van geding vastgesteld bij arrest nr. 246 468 van 18 december 2020. 

 

1.9. De in punt 1.6. bedoelde bijlage 13septies is thans de eerste bestreden akte, die luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer; 

Naam: K. 

Voornaam: J.  

Geboortedatum: X  

Geboorteplaats: Rogovë  

Nationaliteit: Kosovo 

ALIAS: K., J., geboren op X, onderdaan van Servië; K.J., geboren op X, onderdaan van Joegoslavië; 

T.J.geboren op X, onderdaan van Servie en Montenegro; K.J. geboren op X onderdaan van Servië en 

Montenegro. 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) 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 en/of vaststellingen: 
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Artikel 7, alinea 1: 

□ 1 ° wanneer hij in het Rijk verblijf! zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten. 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig visum. 

□ 3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met braak, inklimming of valse sleutels en aan 

poging tot wanbedrijf, feiten waan/oor hij op 10.04.2012 door de correctionele rechtbank van 

Dendermonde werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel 

gedurende 3 jaar voor 2 maanden. Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met braak, 

inklimming of valse sleutels, aan deelname aan bendevorming en aan poging tot wanbedrijf, feiten 

waarvoor hij op 24.06.2020 door de Correctionele Rechtbank van Hasselt veroordeeld werd tot een 

definitieve gevangenisstraf van 15 maanden. De betrokkene werd ook tussen 17.05.2019 en 28.10.2019 

onder aanhoudingsmandaat geplaatst uit hoofde van weerspannigheid, deelname aan bendevorming en 

aan diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, feiten waarvoor hij veroordeeld kan worden. Zo blijkt 

uit het aanhoudingsmandaat dd. 28.02.2020 dat er ernstige schuldaanwijzingen (via vaststellingen van 

de verbalisanten en op basis van beelden van de bewakingscamera en de ANPR-camera) bestaan 

tegen betrokkene. Hierdoor werd betrokkene verdacht van poging tot diefstal en van bendevorming. Op 

basis van deze aanwijzingen werd zijn aanhouding dan ook noodzakelijk geacht. Zijn gedrag is zonder 

meer laakbaar geweest en heeft uiting gegeven aan een asociale en valse persoonlijkheid, waarbij hij 

ook geen enkele vorm van respect heeft getoond voor de eigendom van andere personen en voor de 

regels geldend in een rechtsstaat en voor de maatschappelijke normen. Het zijn net deze misdrijven die 

het gevoel van onbehagen en van onveiligheid bij de leden van de bevolking verhogen. Gezien het 

winstgevend karakter van deze feiten en gelet op de herhaling ervan, kan worden afgeleid dat 

betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

□ 12° wanneer een vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort noch 

opgeheven is. 

Betrokkene is het voorwerp van een inreisverbod van drie jaar, hem betekend op 28.10.2019. Deze 

beslissing is niet geschorst noch ingetrokken. 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

□ Artikel 74/14 §3,1°: er bestaat een risico op onderduiken. 

Betrokkene vormt een risico op onderduiken: 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan de bevelen om het grondgebied te verlaten die hem 

betekend werden op 21.06.2002, 10.03.2010, 20.07.2010 12.08.2014, 09.05.2015 en 28.10.2019. De 

betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij deze beslissing(en) heeft uitgevoerd. 

5° Betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk of een andere lidstaat dat noch 

opgeheven, noch opgeschort werd. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het inreisverbod van drie jaar dat hem betekend werd op 

28.10.2019. Gezien betrokkene geen gevolg geeft aan het verblijfsverbod dat hem werd opgelegd, 

kunnen we besluiten dat een vrijwillige uitvoering van het bevel uitgesloten is. 

8° Betrokkene heeft in het Rijk of in andere lidstaten meerdere verzoeken tot internationale bescherming 

en/of verblijfsaanvragen ingediend, die aanleiding hebben gegeven tot een negatieve beslissing. 

Betrokkene diende - steeds samen met zijn vrouw en kinderen - verscheidene verzoeken voor 

internationale bescherming in op het Belgisch grondgebied: op 04.10.2001, op 02.10.2007, op 

20.10.2009, op 12.07.2010 en op 23.12.2014. Geen van deze verzoeken resulteerden in een recht op 

internationale bescherming. De vrees van betrokkene werd dan ook ongegrond geacht. Verder diende 

het gezin tussen 2010 en 2017 een aantal aanvragen in op basis van artikel 9 ter en artikel 9 bis van de 

vreemdelingenwet om recht op verblijf te verkrijgen in België. Op 03.01.2018 werd er uiteindelijk beslist 

om tijdelijk verblijf van één jaar toe te kennen aan het gezin naar aanleiding van hun regularisatie-

aanvraag bij de Dienst Vreemdelingenzaken per aangetekend schrijven ingediend op 15.11.2017 in 

toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. De tijdelijke verblijfsvergunning werd 

toegestaan omwille van de in hun aanvraag ingeroepen gezondheidsredenen en betrof twee kinderen 

van de betrokkene: [K.M.] en [K.S.]. Op 12.02.2019 diende het gezin een aanvraag in tot verlenging van 

de machtiging tot voorlopig verblijft in toepassing van artikel 9 ter van de vreemdelingenwet. Hoewel het 

tijdelijk verblijf van het gezin van betrokkene op 28.06.2019 voor de duur van 2 jaar verlengd werd. werd 

er voor betrokkene op 26.06.2019 beslist om het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister 

niet langer te verlengen. Dit omwille van de verschillende inbreuken die betrokkene in het verleden 

pleegde tegen de openbare orde. Bovendien pleegde betrokkene ook recent nog inbreuken. Betrokkene 

diende op 07.08.2019 beroep in tegen de beslissing van 26.0672019. De vordering tot schorsing en het 

beroep tot nietigverklaring werden echter op 05.11.2019 verworpen door de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen. De betrokkene verblijft dus reeds lange tijd in België en heeft zijn sociaal netwerk hier dan 

ook in grote mate uitgebouwd. Zijn vrouw en kinderen hebben ook tot op heden recht op verblijf in 
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België. Uit een interview dat op 07.01.2015 plaatsvond naar aanleiding van een meervoudige 

asielaanvraag (zie administratief dossier) blijkt ook dat betrokkene aangeeft niemand meer te hebben in 

Kosovo (zie vraag nummer 20 van de vragenlijst). Er kan dan ook vanuit gegaan worden dat betrokkene 

niet vrijwillig zal terugkeren naar zijn land van herkomst. Er dient dan ook te worden besloten dat er een 

risico bestaat op onderduiken. 

□ Artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde. 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met braak, inklimming of valse sleutels en aan 

poging tot wanbedrijf, feiten waarvoor hij op 10.04.2012 door de correctionele rechtbank van 

Dendermonde werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel 

gedurende 3 jaar voor 2 maanden. Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met braak, 

inklimming of valse sleutels, aan deelname aan bendevorming en aan poging tot wanbedrijf, feiten 

waarvoor hij op 24.06.2020 door de Correctionele Rechtbank van Hasselt veroordeeld werd tot een 

definitieve gevangenisstraf van 15 maanden. De betrokkene werd ook tussen 17.05.2019 en 28.10.2019 

onder aanhoudingsmandaat geplaatst uit hoofde van weerspannigheid, deelname aan bendevorming en 

aan diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, feiten waarvoor hij veroordeeld kan worden. Zo blijkt 

uit het aanhoudingsmandaat dd. 28.02.2020 dat er ernstige schuldaanwijzingen (via vaststellingen van 

de verbalisanten en op basis van beelden van de bewakingscamera en de ANPR-camera) bestaan 

tegen betrokkene. Hierdoor werd betrokkene verdacht van poging tot diefstal en van bendevorming. Op 

basis van deze aanwijzingen werd zijn aanhouding dan ook noodzakelijk geacht Zijn gedrag is zonder 

meer laakbaar geweest en heeft uiting gegeven aan een asociale en valse persoonlijkheid, waarbij hij 

ook geen enkele vorm van respect heeft getoond voor de eigendom van andere personen en voor de 

regels geldend in een rechtsstaat en voor de maatschappelijke normen. Het zijn net deze misdrijven die 

het gevoel van onbehagen en van onveiligheid bij de leden van de bevolking verhogen. Gezien het 

winstgevend karakter van deze feiten en gelet op de herhaling ervan, kan worden afgeleid dat 

betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Artikel 74/13 

Betrokkene werd ingevolge zijn vrijheidsberoving op 03.03.2020 in het bezit gesteld van een vragenlijst 

met betrekking tot de hoorplicht, maar het ingevulde document is niet in het bezit van de Administratie. 

Met andere woorden, de Administratie is niet in het bezit van geactualiseerde informatie met betrekking 

tot de specifieke elementen die zijn dossier kenmerken. Uit het administratief gevangenisdossier van 

betrokkene blijkt dat betrokkene in de gevangenis bezoek krijgt van zijn echtgenote en hun zes 

kinderen. Uit een interview dat op 07.01.2015 plaatsvond naar aanleiding van een meervoudige 

asielaanvraag (zie administratief dossier) blijkt dat de vader van betrokkene op dat moment in Frankrijk 

verbleef waar hij recht op verblijf zou hebben verkregen op basis van medische elementen. Ook blijkt uit 

dit interview dat zijn neef een nieuw verzoek voor internationale bescherming indiende in Duitsland. Een 

andere neef zou met zijn kinderen teruggekeerd zijn naar Kosovo (zie vraag nummer 15 van de 

vragenlijst). De bescherming en het voorkomen van strafbare feiten rechtvaardigen de inmenging in het 

uitoefenen van het recht op de eerbiediging van zijn gezinsleven. Uit de bepalingen van het tweede lid 

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

absoluut is. Het feit dat betrokkene een gezin had in België, heeft hem er niet van weerhouden om 

meerdere strafbare feiten te plegen. Dit getuigt het allerminst van verantwoordelijkheid tegenover zijn 

gezin. Hoewel het tijdelijk verblijf van het gezin van betrokkene op 28.06.2019 voor de duur van 2 jaar 

verlengd werd, werd er voor betrokkene net omwille van zijn grensoverschrijdend gedrag op 26.06.2019 

beslist om het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister niet langer te verlengen. Gezien deze 

ovenwegingen worden zijn familiale belangen dan ook ondergeschikt geacht aan de vrijwaring van de 

openbare orde. Dat de uitoefening van zijn familieleven met zijn gezinsleden die in België verblijven, 

moeilijker zal verlopen, is het loutere gevolg van zijn eigen misdadig gedrag. De contacten met familie 

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

van korte bezoeken of door moderne communicatiemiddelen. Er is geen onoverkomelijke hinderpaal om 

regelmatig contact te onderhouden, daar zijn familie het land op volkomen regelmatige wijze kan in- en 

uitreizen. Ze kunnen hem vanuit België ondersteunen bij het opbouwen van een privéleven in Kosovo of 

elders. Ook betrokkene kan ervoor kiezen om zijn familie in België financieel te ondersteunen vanuit 

Kosovo of elders. Een schending van artikel 8 EVRM kan dan ook niet aangenomen worden. Er kan niet 

aangenomen worden dat betrokkene gezondheidsproblemen heeft die een terugkeer naar zijn land van 

herkomst zouden kunnen verhinderen. Zo werd in de beslissing van 26.06.2019 vastgesteld dat 

betrokkene zelf niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit, of aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het land waar de 

betrokkene gewoonlijk verblijft. Betrokkene diende - steeds samen met zijn vrouw en kinderen - 

verscheidene verzoeken voor internationale bescherming in op het Belgisch grondgebied: op 

04.10.2001, op 02.10.2007, op 20.10.2009, op 12.07.2010 en op 23.12.2014. Geen van deze verzoeken 
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resulteerden in een recht op internationale bescherming. De vrees van betrokkene werd dan ook 

ongegrond geacht. Een schending van artikel 3 EVRM kan dan ook niet aangenomen worden. Bijgevolg 

heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de 

bepalingen van artikel 74/13. 

 

Teruqleidinq naar de grens 

 

[...] 

 

Vasthouding 

 

[...]  

 

1.10. Het in  punt 1.7. bedoelde inreisverbod vormt thans de tweede bestreden beslissing, die luidt als 

volgt:  

 

“ INREISVERBOD 

 

Aan de Heer: 

Naam: K. 

Voornaam: J. 

Geboortedatum: 18.03.1984 

Geboorteplaats: Rogovë 

Nationaliteit: Kosovo 

 

ALIAS: K., J., geboren op 18.03.1984, onderdaan van Servië; K.J., geboren op 18.03.1984, onderdaan 

van Joegoslavië; T.J. geboren op 18.03.1982, onderdaan van Servie en Montenegro; K.J.geboren op 

18.03.1982 onderdaan van Servië en Montenegro. 

 

wordt een inreisverbod voor 8 jaar opgelegd voor het volledige Schengengrondgebied. Wanneer 

betrokkene evenwel in het bezit is van een geldige verblijfstitel afgeleverd door één van de lidstaten, 

dan geldt dit inreisverbod enkel voor het grondgebied van België. 

De beslissing tot verwijdering van 05.08.2020 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: 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

 

 

Betrokkene vormt een risico op onderduiken: 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan de bevelen om het grondgebied te verlaten die hem 

betekend werden op 21.06.2002, 10.03.2010, 20.07.2010 12.08.2014, 09.05.2015 en 28.10.2019. De 

betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij deze beslissing(en) heeft uitgevoerd. 

5° Betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk of een andere lidstaat dat noch 

opgeheven, noch opgeschort werd. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het inreisverbod van drie jaar dat hem betekend werd op 

28.10.2019. Gezien betrokkene geen gevolg geeft aan het verblijfsverbod dat hem werd opgelegd, 

kunnen we besluiten dat een vrijwillige uitvoering van het bevel uitgesloten is. 

8° Betrokkene heeft in het Rijk of in andere lidstaten meerdere verzoeken tot internationale bescherming 

en/of verblijfsaanvragen ingediend, die aanleiding hebben gegeven tot een negatieve beslissing. 

Betrokkene diende – steeds samen met zijn vrouw en kinderen - verscheidene verzoeken voor 

internationale bescherming in op het Belgisch grondgebied: op 04.10.2001, op 02.10.2007, op 

20.10.2009, op 12.07.2010 en op 23.12.2014. Geen van deze verzoeken resulteerden in een recht op 

internationale bescherming. De vrees van betrokkene werd dan ook ongegrond geacht. Verder diende 

het gezin tussen 2010 en 2017 een aantal aanvragen in op basis van artikel 9 ter en artikel 9 bis van de 

vreemdelingenwet om recht op verblijf te verkrijgen in België. Op 03.01.2018 werd er uiteindelijk beslist 

om tijdelijk verblijf van één jaar toe te kennen aan het gezin naar aanleiding van hun regularisatie-
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aanvraag bij de Dienst Vreemdelingenzaken per aangetekend schrijven ingediend op 15.11.2017 in 

toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. De tijdelijke verblijfsvergunning werd 

toegestaan omwille van de in hun aanvraag ingeroepen gezondheidsredenen en betrof twee kinderen 

van de betrokkene: [K.M.] en [K.S.]. Op 12.02.2019 diende het gezin een aanvraag in tot verlenging van 

de machtiging tot voorlopig verblijft in toepassing van artikel 9 ter van de vreemdelingenwet. Hoewel het 

tijdelijk verblijf van het gezin van betrokkene op 28.06.2019 voor de duur van 2 jaar verlengd werd, werd 

er voor betrokkene op 26.06.2019 beslist om het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister 

niet langer te verlengen. Dit omwille van de verschillende inbreuken die betrokkene in het verleden 

pleegde tegen de openbare orde. Bovendien pleegde betrokkene ook recent nog inbreuken. Betrokkene 

diende op 07.08.2019 beroep in tegen de beslissing van 26.06.2019. De vordering tot schorsing en het 

beroep tot nietigverklaring werden echter op 05.11.2019 verworpen door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. De betrokkene verblijft dus reeds lange tijd in België en heeft zijn sociaal 

netwerk hier dan ook in grote mate uitgebouwd. Zijn vrouw en kinderen hebben ook tot op heden recht 

op verblijf in België. Uit een interview dat op 07.01.2015 plaatsvond naar aanleiding van een 

meervoudige asielaanvraag (zie administratief dossier) blijkt ook dat betrokkene aangeeft niemand meer 

te hebben in Kosovo (zie vraag nummer 20 van de vragenlijst). Er kan dan ook vanuit gegaan worden 

dat betrokkene niet vrijwillig zal terugkeren naar zijn land van herkomst. Er dient dan ook te worden 

besloten dat er een risico bestaat op onderduiken. 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met braak, inklimming of valse sleutels en aan 

poging tot wanbedrijf, feiten waarvoor hij op 10.04.2012 door de correctionele rechtbank van Dender-

monde werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel gedurende 3 

jaar voor 2 maanden. Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met braak, inklimming of 

valse sleutels, aan deelname aan bendevorming en aan poging tot wanbedrijf, feiten waarvoor hij op 

24.06.2020 door de Correctionele Rechtbank van Hasselt veroordeeld werd tot een definitieve 

gevangenisstraf van 15 maanden. De betrokkene werd ook tussen 17.05.2019 en 28.10.2019 onder 

aanhoudingsmandaat geplaatst uit hoofde van weerspannigheid, deelname aan bendevorming en aan 

diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, feiten waarvoor hij veroordeeld kan worden. Zo blijkt uit 

het aanhoudingsmandaat dd. 28.02.2020 dat er ernstige schuldaanwijzingen (via vaststellingen van de 

verbalisanten en op basis van beelden van de bewakingscamera en de ANPR-camera) bestaan tegen 

betrokkene. Hierdoor werd betrokkene verdacht van poging tot diefstal en van bendevorming. Op basis 

van deze aanwijzingen werd zijn aanhouding dan ook noodzakelijk geacht. Zijn gedrag is zonder meer 

laakbaar geweest en heeft uiting gegeven aan een asociale en valse persoonlijkheid, waarbij hij ook 

geen enkele vorm van respect heeft getoond voor de eigendom van andere personen en voor de regels 

geldend in een rechtsstaat en voor de maatschappelijke normen. Het zijn net deze misdrijven die het 

gevoel van onbehagen en van onveiligheid bij de leden van de bevolking verhogen. Gezien het 

winstgevend karakter van deze feiten en gelet op de herhaling ervan, kan worden afgeleid dat 

betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Er bestaat een risico tot nieuwe schending van de openbare orde. 

Redenen waarom hem een nieuw inreisverbod wordt opgelegd. 

Overeenkomstig artikel 74/11, §1, vierde lid van de Wet 15/12/1980: 

nderdaan 

van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde. 

Artikel 74/11 

Betrokkene werd ingevolge zijn vrijheidsberoving op 03.03.2020 in het bezit gesteld van een vragenlijst 

met betrekking tot de hoorplicht, maar het ingevulde document is niet in het bezit van de Administratie. 

Met andere woorden, de Administratie is niet in het bezit van geactualiseerde informatie met betrekking 

tot de specifieke elementen die zijn dossier kenmerken. Uit het administratief gevangenisdossier van 

betrokkene blijkt dat betrokkene in de gevangenis bezoek krijgt van zijn echtgenote en hun zes 

kinderen. Uit een interview dat op 07.01.2015 plaatsvond naar aanleiding van een meervoudige 

asielaanvraag (zie administratief dossier) blijkt dat de vader van betrokkene op dat moment in Frankrijk 

verbleef waar hij recht op verblijf zou hebben verkregen op basis van medische elementen. Ook blijkt uit 

dit interview dat zijn neef een nieuw verzoek voor internationale bescherming indiende in Duitsland. Een 

andere neef zou met zijn kinderen teruggekeerd zijn naar Kosovo (zie vraag nummer 15 van de 

vragenlijst). De bescherming en het voorkomen van strafbare feiten rechtvaardigen de inmenging in het 

uitoefenen van het recht op de eerbiediging van zijn gezinsleven. Uit de bepalingen van het tweede lid 

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

absoluut is. Het feit dat betrokkene een gezin had in België, heeft hem er niet van weerhouden om 

meerdere strafbare feiten te plegen. Dit getuigt het allerminst van verantwoordelijkheid tegenover zijn 

gezin. Hoewel het tijdelijk verblijf van het gezin van betrokkene op 28.06.2019 voor de duur van 2 jaar 

verlengd werd, werd er voor betrokkene net omwille van zijn grensoverschrijdend gedrag op 26.06.2019 

beslist om het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister niet langer te verlengen. Gezien deze 
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overwegingen worden zijn familiale belangen dan ook ondergeschikt geacht aan de vrijwaring van de 

openbare orde. Dat de uitoefening van zijn familieleven met zijn gezinsleden die in België verblijven, 

moeilijker zal verlopen, is het loutere gevolg van zijn eigen misdadig gedrag. De contacten met familie 

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

van korte bezoeken of door moderne communicatiemiddelen. Er is geen onoverkomelijke hinderpaal om 

regelmatig contact te onderhouden, daar zijn familie het land op volkomen regelmatige wijze kan in- en 

uitreizen. Ze kunnen hem vanuit België ondersteunen bij het opbouwen van een privéleven in Kosovo of 

elders. Ook betrokkene kan ervoor kiezen om zijn familie in België financieel te ondersteunen vanuit 

Kosovo of elders. Een schending van artikel 8 EVRM kan dan ook niet aangenomen worden. Er kan niet 

aangenomen worden dat betrokkene gezondheidsproblemen heeft die verblijfsverbod uit België zouden 

kunnen verhinderen. Zo werd in de beslissing van 26.06.2019 vastgesteld dat betrokkene zelf niet lijdt 

aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

Betrokkene diende – steeds samen met zijn vrouw en kinderen - verscheidene verzoeken voor 

internationale bescherming in op het Belgisch grondgebied: op 04.10.2001, op 02.10.2007, op 

20.10.2009, op 12.07.2010 en op 23.12.2014. Geen van deze verzoeken resulteerden in een recht op 

internationale bescherming. De vrees van betrokkene werd dan ook ongegrond geacht. Een schending 

van artikel 3 EVRM kan dan ook niet aangenomen worden. Bijgevolg heeft de gemachtigde van de 

Minister rekening gehouden met de specifieke omstandigheden, zoals bepaald in artikel 74/11. 

Gezien het winstgevend karakter van deze feiten en gelet op de herhaling ervan, 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 en het 

handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 8 jaar proportioneel.” 

 

1.11. Op 23 september 2020 werd verzoeker gerepatrieerd naar Kosovo.    

 

2. Over de ontvankelijkheid van het beroep 

 

2.1. De beslissing tot terugleiding die is opgenomen in de bijlage 13septies werd uitgevoerd. Voor zover 

het beroep is gericht tegen deze beslissing, is het onontvankelijk.  

 

2.2. Ook de bevelscomponent van de bijlage 13septies werd uitgevoerd, maar aangezien het bestreden 

inreisverbod hiervan het accessorium vormt, wat inhoudt dat de eventuele nietigverklaring van het bevel 

om het grondgebied te verlaten ook leidt tot de nietigverklaring van het inreisverbod, kan de Raad de 

verzoekende partij volgen waar ze ter terechtzitting opwerpt dat ze het belang bij het beroep behoudt 

voor zover het is gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De verwerende partij kan dan ook niet worden gevolgd in de in haar nota opgeworpen exceptie dat het 

beroep onontvankelijk is voor zover het is gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten omdat 

verzoeker een verklaring van vrijwillig vertrek heeft getekend. Het staat verzoeker bovendien vrij hier 

nadien op terug te komen en toch een beroep in te stellen tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten, gezien de samenhang met het inreisverbod.  

 

De Raad heeft geen rechtsmacht om kennis te nemen van het beroep voor zover het gericht is tegen de 

beslissing tot vasthouding. Voor zover het beroep tegen deze beslissing is gericht, is het beroep ook 

onontvankelijk. Alleszins wordt de verzoekend partij niet langer vastgehouden.  

   

3. Onderzoek van het beroep voor zover het is gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten 

opgenomen in de bijlage 13septies en tegen het inreisverbod (bijlage 13sexies)     

 

3.1. In wat kan worden beschouwd als een enig middel, werpt verzoeker op: 

 

“Schending van art. 8 E.V.R.M. in samenhang met de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldig-

heidsbeginsel in samenhang met artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de Wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.” 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 
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“Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, de materiële motiveringsplicht houdt in dat motivering 

moet bestaan uit de juridische en de feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

 

De motivering moet daarenboven afdoende zijn, dit is draagkrachtig en deugdelijk. 

 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende.' 

 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.... ” 

 

Aan artikel 62 van de Vreemdelingenwet is slechts voldaan wanneer de motivering van de administra-

tieve beslissing afdoende en toereikend is (R.v.St., nr. 43.522, 29 juni 1993, R.A.C.E. 1993) en meer 

bepaald passend, nauwkeurig en relevant (R.v.St., nr. 53.583, 7 juni 1995, Rev.dr.étr. 1995, 326) of nog 

duidelijk, nauwkeurig en ter zake dienend (R.v.St., nr. 42.199, 8 maart 1993, R.A.C.E. 1993) 

 

De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepalen het volgende: 

 

“Artikel 2: De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

 

Artikel 3: De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden 

die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn. “ 

 

Deze wet schrijft dus voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die 

de beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet 

niet enkel weergegeven worden doch daarenboven moet ze ook afdoende zijn, dit wil zeggen 

draagkrachtig en deugdelijk. 

 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft tevens de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden 

en te stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 

 

Artikel 44bis §2 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

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

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

hun het bevel geven het grondgebied te verlaten, alleen om ernstige redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid. ” 

 

De artikelen 21 en 23 van de Vreemdelingenwet bepalen het volgende: 

 

Artikel 21:   

 

“De minister of zijn gemachtigde kan een einde maken aan het verblijf van een onderdaan van een 

derde land die voor een beperkte of onbeperkte duur tot verblijf is toegelaten of gemachtigd en hem het 

bevel geven het grondgebied te verlaten, om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. ” 

 

Artikel 23: 

 

§ 1. De beslissingen tot beëindiging van het verblijf genomen krachtens de artikelen 21 en 22 zijn 

uitsluitend gebaseerd op het persoonlijk gedrag van de betrokkene en mogen niet op economische 

gronden berusten. 

Het gedrag van de betrokkene moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een 

fundamenteel belang van de samenleving zijn. Motiveringen die los staan van het betrokken individuele 

geval of met algemene preventieve redenen verband houden, mogen niet worden aangevoerd. 

§ 2. Er wordt bij het nemen van de beslissing rekening gehouden met de ernst of de aard van de inbreuk 

op de openbare orde of de nationale veiligheid die hij heeft begaan, of met het gevaar dat van hem 

uitgaat, en met de duur van zijn verblijf in het Rijk. 

Er wordt ook rekening gehouden met het bestaan van banden met zijn land van verblijf of met het 

ontbreken van banden met zijn land van oorsprong, met zijn leeftijd en met de gevolgen voor hem en 

zijn familieleden.] 
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Artikel 8 E.V.R.M. bepaalt het volgende : 

 

1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

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

 

Dat er in de bestreden beslissing onvoldoende rekening wordt gehouden met de duur en het verblijf van 

verzoeker in België, evenals diens gezinstoestand. 

 

Verzoeker en zijn echtgenote zijn in 2000 getrouwd in Italië en zijn al sinds 2001 in België. 

 

Zij hebben samen zes kinderen. 

 

Verzoeker en diens echtgenote hebben de voorziene verblijfsprocedures gevolgd en werden in 

afwachting van de behandeling van deze procedures op het grondgebied gedoogd. 

 

Dat uiteindelijk na al die jaren verzoeker hier is geïntegreerd en geen andere thuis kent dan in België. 

 

Dat verzoeker zijn sociale leven hier dus opgebouwd heeft samen met zijn echtgenote en hun zes 

kinderen. 

 

Aan verzoeker en diens gezin werd in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 een 

tijdelijk verblijfsrecht toegestaan, dit omwille van de gezondheidstoestand van [M.K.] en [S.K.], kinderen 

van verzoeker. 

 

Het tijdelijk verblijf van het gezin van verzoeker werd op 28/06/2019 voor de duur van twee jaar 

verlengd. Het bewijs van inschrijving van verzoeker in het vreemdelingenregister werd evenwel niet 

verlengd. 

 

Vooreerst blijkt uit de bestreden beslissing dat deze genomen werd zonder dat men beschikte over 

geactualiseerde informatie omtrent de gezinssituatie van verzoeker: 

 

“Met andere woorden, de Administratie is niet in het bezit van geactualiseerde informatie met betrekking 

tot de specifieke elementen die zijn dossier kenmerken. ” (pagina 2) 

 

Desondanks werd evenwel geoordeeld dat een schending van artikel 8 EVRM niet voorhanden was. 

 

Dat verzoeker zijn leven in België wenst verder te zetten samen met zijn echtgenote en zijn kinderen, 

dat aan dit familieleven op onrechtmatige en disproportionele wijze afbreuk wordt gedaan in verhouding 

tot het doel dat men nastreeft met het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Het gaat immers om het belang van de openbare orde, een national belang dat niet mag raken aan de 

fundamentele rechten, in casu het fundamentele recht op een privé- en familieleven zoals bepaald in art 

8 E.V.R.M., een Europees grondwettelijk principe. 

 

Niet enkel de bestreden beslissing met het bevel tot verlaten van het grondgebied en inreisverbod en 

terugleiding naar de grens, maar ook de vasthouding met het oog op verwijdering van verzoeker is 

disproportioneel. Verzoeker is nu reeds gescheiden van zijn echtgenote en zijn kinderen. 

 

Zelfs wanneer het bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen op basis van een wettelijk 

voorziene basis, dan is dit toch niet toegelaten indien de bestreden beslissing onregelmatig is en er 

ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de verwijdering van de betrokkene een inbreuk op een 

fundamenteel recht zou uitmaken, in casu het artikel 8 E.V.R.M. (RvV 16/11/2009, n° 34.155) of nog 

andere internationale en grondwettelijke normen die superieur zijn zoals het gelijkheidsbeginsel en het 

non-discriminatiebeginsel. 
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Dat de bestreden beslissing in casu op disproportionele wijze ingrijpt op het privé- en familieleven van 

verzoeker daar deze er toe leidt, dat in geval van uitwijzing, verzoeker gescheiden zal moeten leven van 

zijn echtgenote en zijn kinderen in schending met art. 8 E.V.R.M. 

 

In tegenstelling tot hetgeen wordt voorgehouden in de bestreden beslissing, is het voor verzoeker 

geenszins mogelijk om vanuit Kosovo sociaal aanvaardbare contacten met zijn gezin te onderhouden, 

dan wel dat zij elkaar zouden ondersteunen. 

 

Verzoeker heeft geen familie meer in Kosovo en kent daar niemand. De familie van verzoeker en zijn 

echtgenote woont in België, Italië en in Frankrijk. 

 

Verzoeker heeft zijn sociale leven hier opgebouwd samen met zijn echtgenote en zijn zes kinderen. 

Verzoeker staat tot op heden overigens ingeschreven te 2400 Mol, […]. 

 

Verzoekers en diens echtgenote bevinden zich bovendien in collectieve schuldenregeling. 

 

Zij ontvangen een leefloon van het OCMW van € 1295,91 per maand. 

 

Van enige mogelijkheid tot financiële ondersteuning vanwege verzoeker aan diens gezin vanuit Kosovo 

of omgekeerd kan bijgevolg geen sprake zijn. Zulks wordt dan ook ten onrechte aangehaald in de 

bestreden beslissing zodat deze gebaseerd is op onjuiste motieven. 

 

De precaire financiële toestand van het gezin staat immers manifest in de weg aan het onderhouden 

van sociaal aanvaardbare contacten tussen verzoeker en diens gezin, bestaande uit dienst echtgenote 

en zes kinderen. Verzoeker ziet niet in op welke manier diens gezin eventuele reizen naar Kosovo dan 

wel zou moeten financieren... 

 

Verzoeker zal op deze manier zijn kinderen niet kunnen zien opgroeien, hetgeen hem erg zwaar valt. 

 

Ook dient rekening te worden gehouden met de zorg voor de kinderen, die bovendien met medische 

aandoeningen kampen. Het is onmogelijk voor de echtgenote van verzoeker om de zorg voor de zes 

kinderen alleen op zich te nemen.  

 

Verweerster stelt in de bestreden beslissing tot slot dat verzoeker geacht wordt door zijn gedrag de 

openbare orde te kunnen schaden. Hierbij worden antecedenten van opgelopen veroordelingen 

aangehaald. 

 

Dat verzoeker reeds geboet heeft voor deze veroordelingen. 

 

Dat er dus niet meer gesproken kan worden van een maatschappelijke impact gezien verzoeker de 

verantwoordelijkheid voor zijn daden reeds opnam. 

 

Dat dus de bestreden beslissing gebrekkig werd gemotiveerd en niet werd genomen met inachtneming 

van alle relevante gegevens van het dossier in samenhang met een schending van art. 8 E.V.R.M. door 

geen rekening te houden met de familiale toestand van verzoeker. Dat verwerende partij niet is 

overgegaan tot verificatie van de voorwaarden voorzien in art. 8 E.V.R.M. alvorens het bevel om het 

grondgebied te verlaten uit te vaardigen. 

 

Dat aldus ten gevolge van een schendingen van art. 8 E.V.R.M. in samenhang met de materiële 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel in samenhang met artikel 62 van de Vreemdelingenwet 

en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen de bestreden beslissing dan ook dient vernietigd te worden.” 

 

3.2. Verzoeker kan in zijn inleidend theoretisch betoog niet dienstig verwijzen naar de artikelen 44 bis, 

§2 van de Vreemdelingenwet en evenmin naar de artikelen 21 en 23 van deze wet. Noch het bevel om 

het grondgebied te verlaten opgenomen in de bijlage 13septies noch het inreisverbod maken toepassing 

van voormelde wetsbepalingen.  

 

3.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62, §2 van de 

Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 
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administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

Zowel de bevelscomponent van de bijlage 13septies als het inreisverbod bevat duidelijke overwegingen 

in rechte en in feite. Verzoeker maakt niet duidelijk waarom ze niet toelaten om zich erop te verdedigen. 

De Raad stelt ook vast dat verzoeker de motieven die aan de bestreden beslissingen ten grondslag 

liggen kent nu hij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel waarin wordt opgewor-

pen dat de verwerende partij onvoldoende rekening houdt met de elementen die zijn zaak kenmerken 

en hij de deugdelijkheid van de motieven in vraag stelt. Er kan dan ook worden besloten dat is voldaan 

aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve verder te worden behandeld vanuit het 

oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de gemachtigde van de minister de verplichting op zijn beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de minister bij het nemen van een 

beslissing minstens moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige 

stukken. 

 

3.4. Kernpunt van verzoekers betoog is dat “de bestreden beslissing” onvoldoende rekening houdt met 

(de duur van) het verblijf in het Rijk en met zijn “gezinstoestand”. Hij herinnert hierbij aan de elementen 

die zijn zaak kenmerken. Hij benadrukt dat hij zijn sociale leven hier heeft opgebouwd samen met zijn 

echtgenote en zijn zes kinderen.  

 

3.5. Verzoeker kan vooreerst niet onwetend zijn van de in punt 1.4. bedoelde beslissing, waarbij de 

verwerende partij op 26 juni 2019 geen gunstig gevolg gaf aan de aanvraag tot verlenging van zijn 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Voorts bevat zowel de 

bevelscomponent van de bijlage 13septies als het inreisverbod duidelijke afwegingen in het licht van 

artikel 8 van het EVRM. Hieruit blijkt dat de verwerende partij wel degelijk de gezinssituatie van 

verzoeker en diens sociaal leven alhier kent, erkent en hiermee rekening houdt. Zo kan hierin worden 

gelezen: 

 

“De betrokkene verblijft dus reeds lange tijd in België en heeft zijn sociaal netwerk hier dan ook in grote 

mate uitgebouwd. Zijn vrouw en kinderen hebben ook tot op heden recht op verblijf in België. (...). De 

bescherming en het voorkomen van strafbare feiten rechtvaardigen de inmenging in het uitoefenen van 

het recht op de eerbiediging van zijn gezinsleven. Uit de bepalingen van het tweede lid van art. 8 van 

het EVRM blijkt ook dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut is. Het feit 

dat betrokkene een gezin had in België, heeft hem er niet van weerhouden om meerdere strafbare feiten 

te plegen. Dit getuigt het allerminst van verantwoordelijkheid tegenover zijn gezin. Hoewel het tijdelijk 

verblijf van het gezin van betrokkene op 28.06.2019 voor de duur van 2 jaar verlengd werd, werd er voor 

betrokkene net omwille van zijn grensoverschrijdend gedrag op 26.06.2019 beslist om het bewijs van 

inschrijving in het vreemdelingenregister niet langer te verlengen. Gezien deze overwegingen worden 

zijn familiale belangen dan ook ondergeschikt geacht aan de vrijwaring van de openbare orde. Dat de 

uitoefening van zijn familieleven met zijn gezinsleden die in België verblijven, moeilijker zal verlopen, is 

het loutere gevolg van zijn eigen misdadig gedrag. De contacten met familie en vrienden in België 

kunnen ook op andere manieren worden onderhouden, bijvoorbeeld door middel van korte bezoeken of 

door moderne communicatiemiddelen. Er is geen onoverkomelijke hinderpaal om regelmatig contact te 

onderhouden, daar zijn familie het land op volkomen regelmatige wijze kan in- en uitreizen. Ze kunnen 

hem vanuit België ondersteunen bij het opbouwen van een privéleven in Kosovo of elders. Ook 

betrokkene kan ervoor kiezen om zijn familie in België financieel te ondersteunen vanuit Kosovo of 

elders. Een schending van artikel 8 EVRM kan dan ook niet aangenomen worden.” 
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3.6. Verder valt verzoeker erover dat de verwerende partij “de bestreden beslissing” trof zonder dat zij 

beschikte over geactualiseerde informatie over zijn gezinssituatie. Verzoeker valt meer bepaald over de  

volgende overweging die zowel in de bevelscomponent van de bijlage 13septies als in het inreisverbod 

kan worden gelezen: “Betrokkene werd ingevolge zijn vrijheidsberoving op 03.03.2020 in het bezit 

gesteld van een vragenlijst met betrekking tot de hoorplicht, maar het ingevulde document is niet in het 

bezit van de Administratie. Met andere woorden, de Administratie is niet in het bezit van geactualiseerde 

informatie met betrekking tot de specifieke elementen die zijn dossier kenmerken.” 

 

3.7. Echter blijkt zowel uit de bevelscomponent van de bijlage 13septies als uit het inreisverbod dat de 

verwerende partij verder gaat dan deze overweging en verzoekers gezins- en persoonlijke situatie wel in 

kaart brengt, aan de hand van de gegevens van het administratief dossier. Verzoeker gaat hier niet 

dieper op in. Hij toont ook niet aan dat zijn persoonlijke situatie of gezinssituatie ondertussen waren 

geëvolueerd of andere kenmerken vertoonden sedert maart 2020. De stukken 2 en 3 gevoegd bij het 

verzoekschrift, met name een attest van samenstelling van het gezin, opgesteld op 3 juni 2020 en een 

huurovereenkomst van 28 februari 2020, laten niet toe in andersluidende zin te oordelen. De Raad ziet 

bijkomend dan ook niet in welk belang verzoeker bij zijn kritiek heeft. 

 

3.8. Voorts wordt het betoog ter ondersteuning van de aangevoerde schending van artikel 8 van het 

EVRM gekenmerkt door theoretische overwegingen, door de overtuiging dat de verwerende partij 

disproportionele beslissingen heeft getroffen en door blote beweringen dat het onmogelijk is om 

contacten met elkaar te onderhouden en om zijn gezin financieel te ondersteunen vanuit Kosovo alsook 

dat hij niemand kent in dit land, maar hiermee kan verzoeker de in punt 3.5. geciteerde overwegingen 

niet aan het wankelen brengen. Verzoeker toont ook niet aan dat zijn echtgenote de zorg niet aankan 

voor haar zes kinderen. Verzoeker vestigt de aandacht op de belabberde financiële situatie van zijn 

gezin, voegt ter ondersteuning daarvan de stukken 4 en 5 bij het verzoekschrift en acht het fictie dat zijn 

gezin heen en weer kan reizen naar Kosovo. De verwerende partij is zich ervan bewust dat de 

uitoefening van het gezinsleven niet eenvoudig zal zijn, “Dat de uitoefening van zijn familieleven met zijn 

gezinsleden die in België verblijven, moeilijker zal verlopen”, maar ze wijst er zowel in het bevel om het 

grondgebied te verlaten als in het inreisverbod op dat dit “het loutere gevolg [is] van zijn eigen misdadig 

gedrag”. Voorts kan hierin ook worden gelezen: “De contacten met familie en vrienden in België kunnen 

ook op andere manieren worden onderhouden, bijvoorbeeld door middel van korte bezoeken of door 

moderne communicatiemiddelen.” Alleszins toont verzoeker met zijn betoog over de financiële toestand 

van zijn gezin en zijn wens om hier verder in België te willen leven met zijn echtgenote en zijn zes 

kinderen niet aan dat het bevel om het grondgebied te verlaten of het inreisverbod strijdig zijn met artikel 

8 van het EVRM doordat ze zijn gezins- en privéleven ondergeschikt achten aan de openbare orde.   

 

3.9. Verzoeker maakt in zijn betoog gewag van inbreuken op “nog andere internationale en grondwette-

lijke normen die superieur zijn zoals het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel” waarop 

het bevel om het grondgebied te verlaten een inbreuk zou vormen, doch dit wordt niet verder concreet 

uitgewerkt.  

 

3.10. Verzoeker benadrukt ten slotte dat hij “reeds geboet heeft voor deze veroordelingen” en “dat er 

dus niet meer gesproken kan worden van een maatschappelijke impact”. Het bevel om het grondgebied 

te verlaten en het inreisverbod zijn geen strafsancties maar administratieve beslissingen op verblijfs-

rechtelijk vlak die volledig los staan van de strafvervolging. Niets verhindert dat maatregelen of sancties 

van verschillende orde worden opgelegd voor dezelfde feiten (cf. RvS 7 december 2006, nr. 165.665). 

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

3.11. Aan dit alles wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat de verzoekende partij op vrijdag 22 

januari 2021 een mailbericht verstuurt naar de Raad met daarin een link naar videofilmpjes. Het zijn drie 

filmpjes waarin iemand in een andere taal dan één van de officiële landstalen een uitleg doet tegen een 

achtergrond van een vervallen caravan en een besneeuwd gebied. Het is niet duidelijk wat verzoeker 

bedoelt en ter terechtzitting wordt hiervan geen vertaling bezorgd. Evenmin wordt dit alles ingepast in 

het verzoek-schrift. Het is niet aan de Raad als annulatierechter om ten behoeve van verzoeker in dit 

verband verdere initiatieven te ontplooien.  

  

 4. Korte debatten 

 

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

de bestreden beslissing. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 
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besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

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

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak te worden 

gedaan over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

 

5. 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 vijfentwintig februari tweeduizend eenen-

twintig door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

  

 


