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 nr. 255 373 van 31 mei 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. RECTOR 

J. P. Minckelersstraat 164 

3000 LEUVEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 8 maart 2021 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 23 februari 2021 

waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 

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

vreemdelingen ontvankelijk, maar ongegrond wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 maart 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 april 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. GENERET, die loco advocaat L. RECTOR verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1.  Verzoeker kwam in 1983, op zevenjarige leeftijd, naar België om er zijn vader te vervoegen in het 

kader van gezinshereniging. 

 

1.2. Op 16 april 2019 beslist de destijds bevoegde minister tot beëindiging van het verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten en inreisverbod voor 15 jaar. Deze beslissingen zijn ingegeven door 

“ernstige redenen van openbare orde”. 

 

1.3. Op 9 november 2020 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer dan drie 

maanden op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet). De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie verklaart de aanvraag op 23 

februari 2021 ontvankelijk, maar ongegrond. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:  

 

“[C.,R.] (R.R.: […]) 

nationaliteit: Marokko 

geboren te […] op […] 

adres: Penitentiaire instelling Leuven Centraal, [….] 

 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond. 

 

Redenen: 

 

Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat betrokkene sinds 21.08.1983 in België verblijft. Hij 

kwam samen met zijn moeder (mevrouw [D.T.] – RR. […]), zijn twee zussen en zijn broer naar België in 

het kader van gezinshereniging met hun vader, dhr. [C.H.] (R.R. […]). Op datum van 21.04.1983 wordt 

aan zijn moeder een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister afgeleverd. Op datum van 

28.04.1988 wordt betrokkene ingeschreven in het Belgisch Register en in het bezit gesteld van een 

identiteitskaart voor vreemdelingen. Op 06.04.2009 wordt deze vervangen door een C-kaart. Op 

24.12.2015 wordt betrokkene afgevoerd van ambtswege. Hij dient op 24.02.2017 een aanvraag tot 

herinschrijving in die echter wordt geweigerd op 26.04.2017. Op 16.04.2019 wordt het verblijfsrecht van 

betrokkene ingetrokken omwille van herhaaldelijke en ernstige inbreuken tegen de openbare orde. Deze 

beslissing wordt door betrokkene betekend op 17.04.2019 en gaat gepaard met een inreisverbod van 

vijftien jaar dat ingaat zodra betrokkene vrijgesteld wordt door de FOD Justitie. Betrokkene is 

momenteel opgesloten in de gevangenis en dit sinds 22.12.2016 met voorziene einde straftermijn op 

23.08.2021. 

 

Uit het strafregister van betrokkene blijkt dat betrokkene een eerste maal veroordeeld werd op 

27.12.1994 door de Correctionele Rechtbank te Leuven tot een gevangenisstraf van vier maanden voor 

diefstal voor kortstondig gebruik door middel van braak, inklimming of valse sleutels en aan inbreuken 

op de verkeerswetgeving. Op 31.01.1996 werd betrokkene door de Correctionele Rechtbank te Leuven 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden voor diefstal door middel van braak, inklimming 

of valse sleutels, aan inbreuken op de verkeerswetgeving, aan opzettelijke slagen en verwondingen, 

aan vluchtmisdrijf en aan diefstal. Op 29.05.1996 werd betrokkene door de Correctionele Rechtbank 

Leuven veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden voor diefstal en inbreuken op de 

verkeerswetgeving. Op 12.02.1997 werd betrokkene door de Correctionele Rechtbank te Leuven 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar voor diefstal door middel van geweld of bedreiging, 

voor diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels en voor diefstal. Op 06.05.1997 werd 

betrokkene door de Correctionele Rechtbank te Leuven veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht 

dagen voor smaad. Op 05.11.1997 werd betrokkene door de Correctionele Rechtbank te Leuven 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maand voor inbreuken op de drugswetgeving en op de 

wapenwetgeving. Op 25.11.1998 werd betrokkene door de Correctionele Rechtbank te Nijvel 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden voor poging tot diefstal door middel van braak, 

inklimming of valse sleutels. 

 

Op 07.11.2000 werd hij door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van zes maanden omdat hij in staat van wettelijke herhaling zich schuldig gemaakt had 

aan diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels. Op 13.08.2004 werd hij veroordeeld 

door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen tot een gevangenisstraf van zeven maanden voor 

diefstal op heterdaad betrapt met geweld of bedreigingen. Op 08.02.2005 werd betrokkene door de 

Correctionele Rechtbank te Antwerpen veroordeeld tot een bijkomende gevangenisstraf van zeven 

maanden in staat van wettelijke herhaling daar hij zich schuldig maakte aan diefstal door middel van 

geweld of bedreiging, bij nacht, door twee of meer personen, wapens of op wapens gelijkende 

voorwerpen gebruikt of getoond zijnde of hebbende doen geloven dat u gewapend was; aan diefstal op 

heterdaad betrapt, geweld of bedreigingen gebruikt zijnde, hetzij om in het bezit van de weggenomen 

voorwerpen te kunnen blijven, hetzij om de vlucht te verzekeren; aan diefstal en aan zonder wettige 

reden te kunnen doen gelden een jacht- of sportwapen te hebben gedragen, namelijk een jachtmes met 

vast lemmet (feiten gepleegd tussen 18.12.2003 en 05.03.2004). Op 31.12.2008 werd hij door de 

Correctionele Rechtbank te Antwerpen veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 10 
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maanden daar hij zich schuldig had gemaakt aan diefstal door middel van braak, inklimming of valse 

sleutels (feit gepleegd op 18.11.2008). Op 24.06.2009 werd hij door de Correctionele Rechtbank te 

Antwerpen veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 15 maanden daar hij zich 

schuldig had gemaakt aan diefstal door middel van geweld of bedreiging, bij nacht; aan vernieling of 

beschadiging van andermans roerende eigendommen te hebben gepleegd in een bewoond huis of in de 

aanhorigheden ervan, met behulp van geweld of bedreiging, bij nacht; aan opzettelijke slagen of 

verwondingen, een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge gehad 

hebbende; aan opzettelijke slagen of verwondingen, het misdrijf gepleegd zijnde tegen zijn echtgenote 

of de persoon met wie hij samenleefde of samengeleefd had en een duurzame affectieve en seksuele 

relatie had of had gehad en aan weerspannigheid (feiten gepleegd tussen 19.10.2007 en 10.10.2008). 

Op 30.07.2010 werd hij door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen veroordeeld tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 18 maanden met probatie uitstel voor een termijn van 3 jaar 

uitgezonderd een effectieve gevangenisstraf van 12 maanden in staat van wettelijke herhaling daar hij 

zich schuldig had gemaakt aan verdovende middelen vervaardigd, in bezit gehad, verkocht of te koop 

gesteld, afgeleverd of aangeschaft te hebben, namelijk heroïne (feiten gepleegd tussen 10.07.2009 en 

17.05.2010, meermaals op niet nader te bepalen data, onder meer op 16.05.2010). Op 09.01.2013 werd 

hij door de Correctionele rechtbank te Antwerpen veroordeeld tot een definitief geworden gevangenis-

straf van 16 maanden met uitstel gedurende een termijn van 5 jaar uitgezonderd een effectieve 

gevangenisstraf van 8 maanden daar hij zich schuldig had gemaakt aan verdovende middelen 

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

cocaïne en heroïne (feiten gepleegd tussen 31.07.2012 en 01.10.2012, meermaals op niet nader te 

bepalen data, laatst op 30.09.2012). Op 24.06.2015 werd hij door de Correctionele Rechtbank te 

Turnhout veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 1 jaar met probatie uitstel van 

uitvoering voor een termijn van 5 jaar voor de gehele opgelegde hoofdgevangenisstraf behoudens het 

ondergane gedeelte in voorhechtenis in staat van bijzondere herhaling daar hij zich schuldig had 

gemaakt aan psychotrope stoffen vervaardigd, in bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of 

aangeschaft te hebben, namelijk amfetamine en GHB (feiten gepleegd minstens tussen 01.05.2013 en 

06.05.2015, meermaals, op niet nader te bepalen tijdstippen, de laatste feiten gepleegd zijnde op 

05.05.2015). Op 03.03.2017 werd hij door de Correctionele Rechtbank te Turnhout veroordeeld tot een 

definitief geworden gevangenisstraf van 2 maanden in staat van bijzondere herhaling daar hij zich 

schuldig had gemaakt aan diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels (feit gepleegd op 

20.12.2014). Op 05.05.2017 werd hij door de Correctionele Rechtbank te Turnhout veroordeeld tot een 

definitief geworden gevangenisstraf van 5 maanden in staat van wettelijke herhaling daar hij zich 

schuldig gemaakt had aan een verboden wapen vervaardigd, hersteld, te koop gesteld, verkocht, 

overgedragen of vervoerd, opgeslagen, voorhanden gehad of gedragen te hebben, namelijk een 

boksbeugel (feit gepleegd tussen 27.06.2015 en 15.08.2015, op niet nader te bepalen tijdstippen). Op 

05.05.2017 werd hij door de Correctionele Rechtbank te Turnhout veroordeeld tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 10 maanden in staat van wettelijke herhaling daar hij zich schuldig 

gemaakt had aan psychotrope stoffen vervaardigd, in bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, 

afgeleverd of aangeschaft te hebben, namelijk bezit van GHB (feiten gepleegd minstens tussen 

15.07.2015 en 17.01.2016, meermaals, op niet nader te bepalen tijdstippen, o.a. op 16.07.2015, 

05.09.2015, 16.09.2015 en op 16.01.2016). Op 05.05.2017 werd hij door de Correctionele Rechtbank te 

Turnhout veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 10 maanden in staat van 

wettelijke herhaling daar hij zich schuldig gemaakt had aan bedreigingen zonder bevel of voorwaarde, 

bij een naamloos of ondertekend geschrift, met een aanslag tegen personen of eigendommen en aan 

weerspannigheid (feiten gepleegd op 04.02.2015 en op 12.02.2016). Op 05.05.2017 werd hij door de 

Correctionele Rechtbank te Turnhout veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 4 

maanden in staat van wettelijke herhaling daar hij zich schuldig gemaakt had aan psychotrope in bezit of 

aangeschaft te hebben, namelijk cannabis en GHB (feit gepleegd op 01.04.2016). Op 30.06.2017 werd 

hij door de Correctionele Rechtbank te Turnhout veroordeeld tot een definitief geworden gevangenis-

straf van 10 maanden in staat van wettelijke herhaling daar hij zich schuldig gemaakt had aan poging tot 

diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels (feit gepleegd op 04.01.2016) en aan heling 

(feit gepleegd in de periode van 05.11.2016 tot 21.11.2016 op een niet nader te bepalen tijdstip). 

Tenslotte werd hij op 13.04.2018 door de Correctionele Rechtbank te Turnhout veroordeeld tot een 

definitief geworden gevangenisstraf van 3 jaar in staat van wettelijke herhaling daar hij zich schuldig 

gemaakt had aan opzettelijke verwondingen of slagen, een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten 

van persoonlijke arbeid ten gevolge gehad hebbende (feit gepleegd op 18.12.2016). 

 

We stellen dus vast dat betrokkene niet minder dan 22 maal veroordeeld werd door Belgische 

rechtbanken en in totaal veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van meer dan zeventien jaar, waarbij 

hij momenteel meerdere straffen uitzit wegens opzettelijke slagen en verwondingen, inbreuken op de 

drugswetgeving, allerlei diefstallen met verzwarende omstandigheden, bedreiging, weerspannigheid en 
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heling. Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene bijna veertien jaar van zijn leven in de 

gevangenis doorbracht. Het strafblad van betrokkene is dan ook uiterst beladen en betrokkene blijkt niet 

in staat zich aan de geldende wetten te houden waarbij zijn gedrag getuigt van een totaal misprijzen 

voor andermans bezit en het impulsief voldoen aan alle aandrang en driften zonder bekommerd te zijn 

om regels en wetten. Omwille van deze herhaaldelijke inbreuken tegen de openbare orde kan aan 

betrokkene geen gunstige regeling worden toegestaan. Het persoonlijke gedrag van betrokkene vormt 

een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde en de nationale 

veiligheid. 

 

Betrokkene meent dat hij zich een klemmende humanitaire situatie bevindt waarvoor een verblijfs-

machtiging de enige oplossing zou zijn waarbij hij verwijst naar het feit dat hij vanaf zesjarige leeftijd in 

België verblijft, dat hij dus al meer dan 37 jaar in België verblijft, dat hij hier steeds naar school geweest 

is, dat hij hier duurzaam lokaal verankerd is, dat hij geen banden meer heeft met zijn land van herkomst, 

dat al zijn belangen in België liggen, dat hij bang is van Marokko, dat de mensenrechten niet 

gerespecteerd worden in Marokko, dat hij vloeiend Nederlands spreekt, dat hij hier gewerkt heeft, dat 

zijn hele familie hier verblijft, dat een terugkeer zijn integratieproces zal afbreken, dat hij zich wil 

herpakken en zijn drugsproblematiek wil aanpakken en dat hij geen gevaar vormt voor de openbare 

orde of de nationale veiligheid. Niettegenstaande wij de hele situatie van betrokkene bekeken hebben, 

dienen wij te stellen dat de bescherming van de openbare orde zwaarder doorweegt dan de belangen 

van betrokkene en zijn familie. Zoals blijkt uit bovenstaande, werd betrokkene meermaals correctioneel 

veroordeeld en verblijft hij momenteel in de gevangenis. De gepleegde feiten zijn ernstig, veelvuldig en 

zwaarwichtig genoeg om te stellen dat betrokkene een ernstig gevaar betekent voor onze openbare 

orde. Betrokkene werd namelijk veroordeeld tot een totale gevangenisstraf van meer dan zeventien jaar, 

betrokkene bracht bijna veertien jaar van zijn leven door achter tralies. Het is in het belang van onze 

samenleving om betrokkene hier geen verblijf toe te staan. En dit belang primeert op de overige 

belangen, met name de belangen van betrokkene en zijn familie. We willen hierbij de bijzondere ernst 

van de gepleegde feiten benadrukken evenals de enorme veelheid en variëteit aan gepleegde feiten en 

de verschillende kansen die betrokkene steeds weer kreeg maar niet benutte. Uit het dossier van 

betrokkene blijkt dat hij enorm veel kansen kreeg van Justitie, hij genoot meerdere gunstmaatregelen en 

er werden duidelijk inspanningen geleverd om betrokkene steeds opnieuw de hand te reiken en hem de 

kans te geven zich te herpakken. Dit was echter niet aan betrokkene besteed, want hij bleek niet bereid 

enige inspanning te leveren om op het rechte pad te blijven. Er werden hem meermaals straffen met 

uitstel en probatievoorwaarden opgelegd, maar uiteindelijk kon Justitie, zoals blijkt uit meerdere 

vonnissen, niet langer ingaan op de verzoeken om een straf met uitstel mits het naleven van 

voorwaarden: “Beklaagde verzocht om een straf met uitstel mits het naleven van voorwaarden. Hier kan 

niet op ingegaan worden nu blijkt dat beklaagde in het verleden reeds meermaals de kans heeft 

gekregen om voorwaarden na te leven welke hij nooit heeft nagekomen.”. Betrokkene werd meermaals 

veroordeeld voor druggerelateerde feiten. Uit het strafdossier kwam naar voor dat betrokkene zelf 

kampte met een zware verslavingsproblematiek en problemen op verschillende levensdomeinen. Er 

werd aangenomen dat hij in drugs handelde met het oog op eigen gebruik. De rechter verleende 

betrokkene de gunst van het uitstel onder probatievoorwaarden voor een gedeelte van de opgelegde 

bestraffing. Hij redeneerde dat betrokkene hiermee de kans kreeg om, onder begeleiding, te trachten 

het hoofd te bieden aan de verslavingsproblematiek. Dit zou volgens de rechter meteen ook de beste 

garantie bieden dat hij zich in de toekomst van nieuwe feiten zou onthouden. Toch blijkt uit het vonnis 

d.d. 09.01.2013 dat betrokkene zich, ondanks de geboden kans, niet onthield van nieuwe feiten. 

Betrokkene maakte zich in de periode tussen 31.07.2012 en 01.10.2012 wederom schuldig aan 

inbreuken op de drugswetgeving: namelijk bezit en verkoop van heroïne en bezit van cocaïne. Opnieuw 

oordeelde de rechtbank dat de door betrokkene gepleegde feiten hoofdzakelijk kaderden in zijn eigen 

problematisch druggebruik en werd hem de gunst van het uitstel verleend mits naleving van 

probatievoorwaarden, betrokkene had immers nood aan behandeling en begeleiding vond men. Op 

24.06.2015 werd betrokkene echter nogmaals veroordeeld omwille van drugsfeiten, uit het vonnis blijkt: 

“Druggebruik en – handel houdt ernstige gezondheidsrisico’s in waardoor beklaagden niet enkel hun 

eigen gezondheid maar eveneens die van anderen op het spel zetten. Bovendien veroorzaakt 

druggerelateerde criminaliteit ernstige overlast. Beklaagden hebben onmiskenbaar een zeer ernstig 

drugsprobleem en werden reeds diverse malen veroordeeld voor druggerelateerde feiten. Beklaagde 

[C.] heeft een vaste woonplaats en verklaart zich bereid om een begeleiding te volgen. Gelet op het 

eerder geringe aandeel van beklaagde [C.], de omstandigheid dat hij over een vaste woonplaats 

beschikt, arbeidstrajectbegeleiding volgt en aldus tracht om zijn leven terug te organiseren, acht de 

rechtbank het aangewezen om de straf op te leggen met probatie-uitstel behoudens de reeds 

ondergane voorlopige hechtenis waarvoor beklaagde overeenkomstig art. 9 § 2 Drugswet nog in 

aanmerking komt.” Op 01.04.2016 maakte hij zich echter weer schuldig aan het bezitten of aanschaffen 

van cannabis en GHB en in de periode tussen 15.07.2015 en 17.01.2016 was hij ook meermaals, op 
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niet nader te bepalen tijdstippen, in het bezit van de drug GHB, dit blijkt uit twee veroordelingen d.d. 

05.05.2017. Het gerecht ging niet langer in op het verzoek om een straf met uitstel, daar inmiddels 

duidelijk geworden was dat betrokkene de eerder opgelegde voorwaarden nooit was nagekomen. 

Daarnaast werd betrokkene meermaals veroordeeld voor diefstallen, vaak gepaard met verzwarende 

omstandigheden. De eerste diefstal waarvoor hij veroordeeld werd, werd gepleegd in 1993. De laatste 

diefstal waarvoor hij veroordeeld werd, werd gepleegd in november 2016. Tussen die beide data 

pleegde betrokkene meerdere diefstallen waarbij ook soms geweld gebruikt werd. Het voortdurend 

plegen van diefstallen getuigt van een compleet gebrek aan respect voor andermans goederen en vormt 

een ernstige bedreiging voor de openbare veiligheid. Inbraken in auto’s, winkeldiefstallen en dergelijke 

zijn immers een echte plaag en verhogen het onveiligheidsgevoel bij de burgers. Uit het vonnis d.d. 

07.11.2000 blijkt: “Beklaagden werden reeds verschillend malen wegens gelijkaardige vermogens-

delicten veroordeeld; Beiden pleegden de feiten o.m. uit constant geldgebrek;”. Uit het vonnis d.d. 

31.12.2008 blijkt: “Het weerhouden feit is ernstig en getuigt van een gebrek aan respect voor 

andermans eigendomsrecht. Inbraken in auto’s vormen een ware plaag en verhogen het onveiligheids-

gevoel bij de bevolking. Eerste beklaagde werd reeds eerder veroordeeld voor gelijkaardige feiten en 

heeft hieruit blijkbaar geen lering getrokken.” Alle criminele middelen zijn blijkbaar goed om op de 

gemakkelijkste manier aan bijkomende inkomsten te geraken. Uit het strafdossier blijkt dat betrokkene 

er bovendien niet voor terugschrikt om gebruik te maken van geweld om de goederen van anderen toe 

te eigenen, wat zijn criminele en gevaarlijke ingesteldheid verder aantoont. Zo blijkt uit het vonnis 

d.d.24.06.2009: “Op 09.10.2008 sloeg [C.] zijn vriendin M.B. en nam haar GSM, sleutels en portefeuille 

af. […] De feiten van de tenlasteleggingen zijn ernstig. Beklaagde kon zijn driften niet onder controle 

houden. Beklaagde heeft duidelijk een agressieve ingesteldheid.” Op 18.12.2016 hielp u E.B. iemand 

een lesje te leren, uit het vonnis waarin deze feiten bestraft worden, blijkt: “Beklaagde E.B. had zich 

voorzien van een stroomstootwapen, doch beklaagde [C.] vond dit klaarblijkelijk niet genoeg en ging 

terug naar binnen om een tennisracket te halen en nogmaals te slaan.”, alsook: “De feiten zijn zeer 

ernstig en getuigen van een absoluut gebrek aan respect voor de fysieke integriteit van het slachtoffer. 

Ondanks eerdere veroordelingen, blijft beklaagde [C.] geweld gebruiken. Beklaagden leven in de marge 

van de maatschappij en namen het recht in eigen hand. Een autonome probatiestraf betreft absoluut 

niet de gepaste bestraffing voor deze uitermate agressieve feiten.” Wij wijzen er op dat betrokkene zich 

in staat van wettelijke herhaling bevindt. Betrokkene vormt een zeer ernstige, actuele en reële 

bedreiging voor onze openbare orde en veiligheid. De gepleegde feiten zijn zwaarwichtig genoeg om te 

stellen dat betrokkene een ernstig gevaar betekent voor onze openbare orde. Het is in het belang van 

onze samenleving om betrokkene hier geen verblijf toe te staan. En dit belang primeert op de overige 

belangen, met name de belangen van betrokkene en zijn familie. 

 

Betrokkene beroept zich op zijn lange verblijf en zijn duurzame lokale verankering, met name het feit dat 

hij al meer dan 37 jaar in België verblijft, dat hij sinds zijn zes jaar in België verblijft, dat hij hier is 

opgegroeid, dat hij het centrum van zijn belangen in België gevestigd heeft, dat hij geen bindingen meer 

heeft met Marokko, dat hij vloeiend Nederlands spreekt, dat hij hier gedurende lange tijd gewerkt heeft 

als straatwerker, dat zijn integratieproces teniet gedaan zal worden door een terugkeer en dat hij 

volledig geïntegreerd is. Betrokkene haalt tevens aan dat hij vreest voor zijn leven bij een terugkeer naar 

Marokko omdat de mensenrechten er niet gerespecteerd worden. Betrokkene legt hiervan bij huidige 

aanvraag 9bis geen stavingstukken voor. Het wordt echter niet betwist dat betrokkene sinds 1983 in 

België verblijft en dat hij hier scholing genoten heeft waardoor aldus aangenomen kan worden dat 

betrokkene banden heeft ontwikkeld met België, doch er blijkt niet dat deze van dergelijke uitzonderlijke 

aard zouden zijn dat ze zouden kunnen opwegen tegen het zeer ernstige en actuele gevaar dat hij door 

zijn persoonlijk gedrag vormt voor de openbare orde. De verschillende opgelopen veroordelingen tonen 

een duidelijke onwil aan om zich aan te passen aan de in België geldende wetten en regels. De laatste 

veroordeling van betrokkene dateert van 13.04.2018 en betrokkene verblijft momenteel sinds 

22.12.2016 in de gevangenis. Enige verbetering in het gedrag van betrokkene dat afbreuk zou doen aan 

het ernstig, reëel en actueel gevaar dat betrokkene vormt voor de openbare orde kan niet worden 

vastgesteld. Meer nog, uit het strafdossier blijkt dat het gedrag van betrokkene – dat een ernstige en 

aanhoudende inbreuk van de openbare orde vormt - duidelijk blijk geeft van de afwezigheid van de wil 

om te werkelijk te integreren in de samenleving waarbinnen hij opgroeide. Betrokkene haalt aan dat hij 

zich wil herpakken en zijn drugsproblematiek wenst aan te pakken waarbij hij meldt dat hij de wachtlijst 

voor opname zou staan. Echter, uit hetgeen voorafgaat blijkt duidelijk dat betrokkene reeds herhaaldelijk 

kansen kreeg om zich te herpakken en zijn drugsproblematiek aan te pakken maar dat hij nooit gebruik 

heeft gemaakt van deze kansen. Deze aangehaalde elementen zijn dan ook ruim onvoldoende daar het 

in geval van betrokkene gaat om herhaaldelijke inbreuken, om vastgestelde recidive en wettelijke en 

bijzondere herhaling. Deze beweringen tonen bovendien niet aan dat betrokkene tot inkeer is gekomen 

of dat er duidelijk sprake zou zijn van een gedragswijziging die afbreuk vermag te doen aan het ernstig, 

reëel en actueel gevaar dat betrokkene vormt voor de openbare orde. Uit het strafdossier blijkt 
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overduidelijk dat betrokkene geen lessen trok uit zijn eerdere veroordelingen. Het risico blijft aldus zeer 

reëel dat betrokkene opnieuw strafbare feiten zou kunnen plegen. De maatschappij dient tegen dit risico 

beschermd te worden. Wat het werkverleden van betrokkene betreft, wijzen we er op dat uit het 

administratief dossier blijkt dat betrokkene slechts zeer sporadisch tewerkgesteld was en er niet in 

slaagde een lang dienstverband aan te aan bij werkgevers op de Belgische arbeidsmarkt. In plaats van 

te werken, opteerde betrokkene er telkens opnieuw voor om diefstallen te plegen, wat getuigt van een 

totaal gebrek aan respect voor het eigendom van anderen en een gewetenloze drang naar snel en 

makkelijk geldgewin. De vaststelling dat betrokkene reeds 22 keer veroordeeld werd voor een veelheid 

aan criminele feiten, wijst er op dat hij geen lessen trekt uit zijn veroordelingen, dat hij de ernst van zijn 

gedragingen niet wenst in te zien en dat betrokkene niet begrijpt dat zijn gedrag maatschappelijk totaal 

onaanvaardbaar is. Uit het persoonlijk handelen van betrokkene komt dan ook een volgehouden, voor 

de maatschappij gevaarlijke criminele ingesteldheid naar voren die de kans op herhaling van dergelijk 

gedrag in de toekomst zeer waarschijnlijk maakt. Het risico dat betrokkene in de toekomst weer feiten 

zal plegen, zoals hij reeds doet sinds 1993, is te groot. 

Evenmin wordt betwist dat een terugkeer naar Marokko enige aanpassing zal vergen van betrokkene. 

Echter, we stellen vast dat betrokkene in 1997, na veertien jaar verblijf in België, terugkeerde naar 

Marokko om daar te huwen met iemand afkomstig uit zijn eigen regio van herkomst te Marokko. Verder 

blijkt uit het Marokkaans paspoort met nr. […] dat betrokkene ook in 1998 naar Marokko reisde. Hieruit 

blijkt dus niet dat er sprake is van een situatie waarin betrokkene geen enkele binding meer zou hebben 

met Marokko, ondanks zijn verblijf in België. Uit het administratief dossier blijkt ook dat betrokkene zelf 

aangeeft nog ‘Marokkaans’ te spreken. In het licht van voorgaande is het niet onredelijk aan te nemen 

dat betrokkene nog steeds bekend is met de talen, cultuur en gebruiken in Marokko. Zijn familie in 

België kan hem, desgewenst, ook vanuit België ondersteunen bij zijn re-integratie in de Marokkaanse 

samenleving, eventueel door financiële steun of door het aanspreken van familieleden en/of kennissen 

die zij nog zouden hebben in het herkomstland. Zijn moeder is geboren en getogen in Marokko en 

verbleef meer dan veertig jaar in Marokko alvorens in 1983 naar België te komen. Het is dan ook niet 

onredelijk te veronderstellen dat zij nog familie, vrienden of kennissen heeft in Marokko waartoe 

betrokkene zich eventueel kan wenden. Dit wordt bevestigd door de beschikbare informatie over zijn 

familieleden, zo blijkt zijn jongste broer [H.] op 22.12.2017 in Marokko gehuwd te zijn. Ook zijn broer [A.] 

trad op 24.05.2017 in Marokko in het huwelijk, hij verbleef bovendien van 2001 tot 2005 in Marokko, 

zoals blijkt uit de beschikbare informatie in zijn administratief dossier. Ook alle zussen van betrokkene 

traden allen in Marokko in het huwelijk. Uit dit geheel van informatie blijkt duidelijk dat de familie van 

betrokkene wel degelijk nog banden heeft met Marokko en dat er geen sprake is van een situatie waarin 

er geen bindingen meer zouden zijn met Marokko. Betrokkene maakt dan ook niet aannemelijk dat hij 

zijn leven niet zou kunnen heropbouwen in het land waarvan hij de nationaliteit heeft, waarvan hij de taal 

spreekt en waarmee zijn familieleden nog nauwe banden onderhouden. De loutere verwijzing naar de 

toestand in Marokko (waar de mensenrechten niet gerespecteerd zouden worden waardoor hij vreest 

voor zijn leven) kan door onze diensten niet weerhouden worden daar het hier gaat om een loutere 

bewering die niet gestaafd wordt door enig begin van bewijs. Betrokkene maakt niet aannemelijk dat er 

onoverkomelijke hinderpalen zijn die een terugkeer naar Marokko - het land waarvan hij de taal spreekt, 

waarvan hij de nationaliteit heeft en waarnaar alle gezinsleden terugkeerden om te huwen - in de weg 

zouden staan. Betrokkene toont op geen enkele wijze aan dat hij, als volwassen man, zich niet zou 

kunnen beredderen in Marokko en niet in staat zou zijn zijn leven daar opnieuw op te bouwen. Zijn 

integratieparcours en zijn lange verblijf kunnen dan ook niet weerhouden worden. Gelet op het verblijf 

van betrokkene sinds 1983 en zijn aankomst als minderjarige kan weliswaar aangenomen worden dat 

hij banden heeft ontwikkeld met dit land, doch er blijkt niet dat deze van uitzonderlijke aard zouden zijn 

dat zij zouden kunnen opwegen tegen het ernstig en actueel gevaar dat hij door zijn persoonlijk gedrag 

vormt voor de openbare orde. 

 

De nauwste band die betrokkene met België heeft, is het feit dat zijn moeder [D.T.] (RR. […]), zijn 

(half)zussen [C.S.] (RR. […]), [C.Z.] (RR. […]) en [C.R.] (RR. […]) en zijn (half)broers [C.A.] (RR. […]) en 

[C.H.] (RR. […]) op legale wijze in België verblijven of de Belgische nationaliteit beschikken. Zijn vader is 

overleden op 28.04.2001. Betrokkene heeft geen duurzame relatie noch minderjarige (of meerderjarige) 

kinderen in België. Opnieuw dienen wij te stellen dat dit niet opweegt tegen het ernstig en actueel 

gevaar dat betrokkene door zijn persoonlijke gedrag vormt voor de openbare orde. De bescherming van 

de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten rechtvaardigen de inmenging in het privé-en 

gezinsleven van betrokkene. We wijzen er op dat betrokkene sinds 22.12.2016 in de gevangenis verblijft 

en dat geen enkel familielid hem opzoekt in de gevangenis. Betrokkene beweert dat zijn familieleden 

hem niet bezoeken op zijn eigen vraag. We stellen echter vast dat betrokkene in de gevangenis vrijwel 

geen bezoek ontvangt en geen enkel bezoek van familieleden werd geregistreerd (en dit minstens tot 

07.03.2019). Het hebben van legaal verblijvende of Belgische familieleden heeft betrokkene er op geen 

enkel moment van weerhouden om strafbare feiten te plegen. We stellen vast dat betrokkene bijna 
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veertien jaar van zijn leven doorbracht achter tralies waardoor we dus kunnen spreken van een periode 

van veertien jaar waarin er geen sprake is van enig beschermingswaardig gezinsleven tussen 

betrokkene en zijn familieleden. Betrokkene is bovendien meerderjarig en de relatie tussen ouders en 

meerderjarige kinderen en broers en zussen valt enkel onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan gewoonlijke 

affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, §33; eveneens: EHRM 2 

juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59). Uit het administratief dossier blijkt niet dat er sprake zou zijn van 

dergelijke afhankelijkheid tussen betrokkene en zijn in België verblijvende familieleden. Evenmin legt 

betrokkene stukken voor die kunnen wijzen op een eventuele afhankelijkheid. Betrokkene kan contacten 

onderhouden met zijn familie via mail, telefoon en andere communicatiemiddelen en zijn familieleden 

kunnen ervoor kiezen om regelmatig contact te onderhouden via periodieke reizen naar Marokko. Er zijn 

geen onoverkomelijke hinderpalen om regelmatig contact te onderhouden, daar de familieleden van 

betrokkene het land op volkomen regelmatige wijze kunnen in- en uitreizen. Dat de uitoefening van zijn 

familieleven met zijn moeder, zussen en broers die in België gevestigd zijn of over de Belgische 

nationaliteit beschikken, moeilijker zal verlopen, is loutere het gevolg van de eigen keuze van 

betrokkene om zich herhaaldelijk schuldig te maken aan ernstige misdaden. 

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat hij niet onder de uitsluitingsgronden van artikel 55/4 van de wet 

van 15.12.1980 valt. Echter, artikel 55/4 spreekt zich over de uitsluitingsgronden wat betreft het 

toekennen  subsidiaire beschermingsstatus. Betrokkene heeft echter geen aanvraag tot internationale 

bescherming ingediend, dit artikel is dan ook niet van toepassing op de situatie van betrokkene. 

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat hij geenszins een gevaar zou vormen voor de openbare orde of 

de nationale veiligheid. Uit hetgeen voorafgaat mag duidelijk zijn dat betrokkene wel degelijk een ernstig 

gevaar betekent voor onze openbare orde. Niettemin hebben wij nagegaan of de bescherming van de 

openbare orde in verhouding staat met de concrete individuele belangen van de verzoekende partij en 

zijn familieleden. Uit hetgeen voorafgaat blijkt duidelijk dat wij tot de conclusie kwamen dat de actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging die betrokkene door zijn persoonlijk gedrag vormt voor de 

openbare orde en openbare veiligheid zwaarder doorweegt dan de belangen van betrokkene en zijn 

familieleden. Betrokkene kan aldus absoluut geen verblijf in België worden toegestaan.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM), van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het motiveringsbeginsel en 

van het redelijkheidsbeginsel.  

 

Hij zet zijn middel uiteen als volgt:  

 

“[…] Schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

 

1. Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

[…] 

De gemachtigde (de staatssecretaris) bepaalt op discretionaire wijze of de vreemdeling in kwestie zich 

in een dergelijke buitengewone omstandigheid bevindt. 

Bij het nemen van zijn beslissing dient hij evenwel rekening te houden met een aantal wettelijke 

bepalingen, verdragsbepalingen, alsook beginselen (van behoorlijk bestuur). 

Verzoeker is van oordeel verweerster nagelaten heeft zulks te doen (cfr infra). 

 

[…]  Schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

 

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

correspondentie. 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan, dan voor zover bij de wet is voorzien en in 

een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang is 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. 

Dat volgens het Hof de zinsnede "noodzakelijk in een democratische samenleving" betekent dat een 

inmenging onder meer moet beantwoorden aan een "dwingende maatschappelijke behoefte" en 

proportioneel moet zijn aan het gerechtvaardigd doel dat wordt nagestreefd. 
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Op straffe van nietigheid vanwege schending van artikel 8 E.V.R.M., moet dan ook een afweging 

worden gemaakt tussen enerzijds de motieven van de weigeringsbeslissing of verwijderingsmaatregelen 

en anderzijds de door de beslissing of maatregel veroorzaakte ontwrichting van het gezin (Nr. 26.933, 

R.W., 1986-87, 2854 e.v.; zie ook Raad van State, 13.02.1992, nr. 38.739, Arr. R.v.St., 1992, z.p. en 

Raad van State, 25.06.1992, nr. 39.848, Arr. R.v. St., 1992, z.p.). 

Er moet dus worden nagegaan of de inmenging in het privé levensnoodzakelijk is, met name 

gerechtvaardigd wordt door een dwingende sociale behoefte en proportioneel is met het nagestreefde 

doel (EHRM 19 februari 1998, nr. 26102/95, Dalia v. Frankrijk, par. 52). 

Deze beoordeling geschiedt aan de hand van de fair balancetoets, waarbij wordt nagegaan of een 

billijke afweging werd gemaakt tussen de belangen van het individu en de belangen van de samenleving 

(EHRM 23 juni 2008, nr. 1638/03, Maslov v. Oostenrijk, par. 76). 

In concreto betekent dit dat de uitwijzende staat een groter voordeel moet hebben bij de verwijdering en 

de uitwijzing dan het nadeel dat betrokkene hierdoor ondervindt. 

2. Verweerster heeft in haar beslissing geenszins een af doende afweging doorgevoerd tussen enerzijds 

de bescherming van de openbare orde en noodzakelijkheid ervan in een democratische samenleving en 

anderzijds het recht op een privé- en familieleven in hoofde van verzoeker. 

Verzoeker meent dat er sprake is van een onevenwicht en wel omwille van volgende reden: 

Verzoeker verwijst integraal naar hetgeen uiteen werd gezet onder II. DE FEITEN EN PROCEDURELE 

VOORAFGAANDEN. 

Verzoeker wijst erop verder dat artikel 8 EVRM de term "gezin" geenszins beperkt tot het wettelijk 

gesloten huwelijk. 

Ook andere de facto familiebanden kunnen dus onder het begrip "gezin" vallen. 

Artikel 8 E.V.R.M. dient gelezen te worden in het licht van de huidige normen en waarden. De 

opvattingen waarbij niet-huwen, wettelijk samenwonen, feitelijk samenwonen, nieuwe samengestelde 

gezinnen, ..., vandaag algemeen aanvaarde vormen van gezinsleven zijn, kunnen niet uitgesloten 

worden van het beschermingsveld van artikel 8 E.V.R.M. 

Het recht op een familie -en gezinsleven kan worden ingeroepen door alle personen die feitelijk een 

gezin vormen met een Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België'. Er moet niet noodzakelijk 

een bloed- of aanverwantschap zijn. 

Een feitelijk gezin kan bestaan uit het samenleving tussen echtgenoten, (groot)ouders en 

(klein)kinderen, maar ook tussen bloedverwanten in de zijlijn (broers, tantes,...), het pleeggezin, het 

adoptiegezin, ongehuwde samenwoners (eventueel van hetzelfde geslacht), verloofden,... (Paul De 

Hert, artikel 8: recht op privacy, in Johan Vande Lanotte en Yves Haeck, Handboek EVRM, deel 2, 

artikelsgewijze commentaar, volume I, 2004, Intersentia, p. 742) 

Bij het beoordelen van het al dan niet bestaan van een gezinsleven zal veel belang worden gehecht aan 

de omstandigheid of de betrokkenen samenleven en aan de duur van de samenwoonst, de onderlinge 

betrokkenheid, zorg en genegenheid. 

In casu zijn alle componenten aanwezig om van een feitelijk gezin gewag te maken. 

3. Bovendien is het voor verzoeker zeer moeilijk om een gezinsleven te vormen in zijn land van 

herkomst. Hij woont al zo goed als zijn hele leven in België en heeft hier noodzakelijkerwijze intense 

sociale en affectieve banden gesmeed. Hij heeft geen enkele binding meer met zijn vaderland. 

Gelet op het voorgaande, kan er niet aan worden getwijfeld dat DVZ met haar beslissing van 28 februari 

2017 een inbreuk pleegt op artikel 8 van het EVRM. 

4. Door alsnog te besluiten om verzoeker - die bovendien staatloos is - geen verblijfsrecht toe te 

kennen, schendt verweerster duidelijk artikel 3 van het EVRM. 

 

 […] Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

 

1. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. arrest n° 154.954 

van 14 februari 2006; R.v.St. arrest n° 167.411 van 2 februari 2007; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 

2010). 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het 

nemen van de beslissing moet steunen op ALLE GEGEVENS van het betreffende dossier en op ALLE 

daarin vervatte dienstige stukken (R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest n° 28.599 van 

11 juni 2009, punt 2.4.). 

Het zorgvuldigheidsbeginsel impliceert verder dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande 

en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. 

2. Uit lezing van de beslissing van verweerster blijkt dat er geen rekening werd gehouden met de 

drugsbegeleiding die verzoeker heeft gevolgd. 

3. Verweerster heeft in strijd met het zorgvuldigheidbeginsel nagelaten om dit in rekening te brengen. 
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[…] Schending van het motiveringsbeginsel 

 

1. Verweerster moet haar beslissing op af doende, draagkrachtige en duidelijke wijze motiveren (R.v.V., 

arrest nr. 92 227 dd. 27.11.2012). 

Dit is wettelijk vastgelegd is de artikelen 2 en 3 van de uitdrukkelijke motiveringswet van 29 juli 1991, 

alsmede in de artikelen 2 en 62 van de wet van 15 december 1980. 

2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht voorziet in bovengenoemde bepalingen heeft tot doel de 

vreemdeling in kennis te stellen van de redenen waarom de 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 dus de beslissing op een afdoende wijze te 

motiveren (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21juni 2004, nr. 132.710). 

2. De materiële motiveringsplicht houdt dan weer in dat iedere administratieve rechtshandeling moet 

steunen op deugdelijke motieven. 

Dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter 

verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, nr. 

185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

3. Dat verzoekster via huidig middel zowel de schending van de materiële als van de formele 

motiveringsplicht inroept. 

Verzoekster is van oordeel dat verweerster haar motivering schendt en wel op volgende wijze : Er werd 

geen rekening gehouden met het feit dat verzoeker niet geheel zichzelf was op het moment dat hij de 

strafbare feiten pleegde. Hij was onder invloed van drugs, een probleem waarmee hij reeds sinds zijn 

jonge jaren kampte. 

Die verslaving heeft hij thans onder controle. 

De bestreden beslissing is om die redenen niet afdoende gemotiveerd en dient vernietigd te worden. 

 

[…] Schending van het redelijkheidsbeginsel 

 

1. Elke discretionaire bevoegdheid heeft de redelijkheid tot grens. 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. 

Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een 

beslissing staan waarvan men na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen 

is. 

Het is de taak van Uw Raad om het oordeel van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de 

administratieve beslissing tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde 

verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (R.v.St. n° 82.301 van 20 

september 1999; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest nr. 28602 van 11 juni 2009, 

punt 2.3. in fine en R.v.V. arrest nr. 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine). 

2. Verweerster heeft in de bestreden beslissing op kennelijk onredelijk wijze geoordeeld door (de 

samenloop) van de omstandigheden te negeren en alsnog te besluiten tot de ongegrondheid van de 

aanvraag van verzoeker.” 

 

2.2.1 Artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen voorzien dat de administratieve 

beslissingen met redenen worden omkleed en dat de motivering van een administratieve beslissing de 

juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en 

dit op een afdoende wijze. 

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat de bestreden beslissing 

duidelijk de determinerende motieven weergeeft op basis waarvan deze is genomen. Er wordt, onder 

verwijzing naar artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, gesteld dat verzoekers aanvraag om machtiging 

tot verblijf ontvankelijk, maar ongegrond is, waarbij eveneens een motivering in feite wordt voorzien. Er 

wordt in de beslissing ingegaan op de verschillende door verzoeker ingeroepen elementen en op zeer 
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uitgebreide wijze toegelicht waarom deze niet worden weerhouden om de machtiging tot verblijf van 

meer dan drie maanden toe te staan. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing volstaat om 

vast te stellen dat op geïndividualiseerde wijze is gemotiveerd waarom verzoeker de verblijfsmachtiging 

niet wordt toegestaan.  

 

Allereerst wordt ingegaan op de verblijfshistoriek van verzoeker in België en de beëindiging van zijn 

verblijfsrecht op 16 april 2019 omwille van ernstige redenen van openbare orde. Verweerder gaat 

opnieuw in op de veroordelingen van verzoeker en stelt, net als in zijn eerdere beslissing, vast dat 

verzoeker door zijn persoonlijke gedragingen een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging 

vormt voor de openbare orde. Hij licht concreet toe hoe hij tot deze vaststellingen komt. Verzoeker kan 

niet dienstig het tegendeel voorhouden. Verweerder verwijst in zijn beslissing niet louter naar het feit dat 

verzoeker in de periode van 1994 tot 2018 22 keer strafrechtelijk werd veroordeeld voor herhaalde 

inbreuken op de openbare orde, maar gaat ook zeer uitgebreid in op de concrete feiten en gedragingen 

van verzoeker die tot deze veroordelingen hebben geleid. Hij wijst op de strafmaat – in totaal een 

gevangenisstraf van meer dan 17 jaar – en gaat verder in op welbepaalde concrete vaststellingen die 

door de strafrechter zijn gedaan met betrekking tot de feiten en het persoonlijke gedrag van verzoeker.  

Verweerder benadrukt dat meerdere veroordelingen betrekking hebben drugsfeiten, terwijl andere 

veroordelingen betrekking hebben op opzettelijke slagen en verwondingen, allerlei diefstallen veelal met 

verzwarende omstandigheden, bedreiging, weerspannigheid en heling. Verweerder benadrukt de 

bijzondere ernst van de gepleegde feiten evenals de enorme veelheid en variëteit aan gepleegde feiten 

en de verschillende kansen die verzoeker steeds weer kreeg maar niet benutte. Verweerder wijst erop 

dat het risico op recidive als reëel moet worden ingeschat. In het licht van deze motivering kan niet 

worden gesteld dat het werkelijke, actuele en voldoende ernstige gevaar voor de openbare orde louter 

wordt afgeleid uit het gegeven dat verzoeker (meermaals) strafrechtelijk is veroordeeld.  

 

Verweerder gaat verder in op de verschillende door verzoeker ter ondersteuning van zijn aanvraag om 

verblijfsmachtging ingeroepen elementen, maar oordeelt dat de bescherming van de openbare orde in 

de voorliggende zaak zwaarder doorweegt.  

 

Inzake het gegeven dat hij sinds zijn zes of zeven jaar in België verblijft en dus banden heeft met dit 

land, oordeelt verweerder dat niet blijkt dat verzoeker zodanig bijzondere banden heeft met België dat 

deze kunnen opwegen tegen het ernstig en actueel gevaar voor de openbare orde. Verweerder erkent 

dat verzoeker Nederlands spreekt en hier scholing heeft genoten, maar stelt ook vast dat hij slechts zeer 

sporadisch was tewerkgesteld op de reguliere arbeidsmarkt en er niet in slaagde lang in dienst te blijven 

bij een werkgever. Verweerder stelt dat verzoeker reeds 22 keer werd veroordeeld voor een veelheid 

aan criminele feiten en dat dit erop wijst dat hij geen lessen trekt uit zijn veroordelingen, dat hij de ernst 

van zijn gedragingen niet wenst in te zien en dat hij niet begrijpt dat zijn gedrag maatschappelijk totaal 

onaanvaardbaar is. Verweerder wijst op een duidelijke onwil om zich aan te passen aan de in België 

geldende wetten en regels. Uit het persoonlijk handelen van verzoeker komt volgens verweerder dan 

ook een volgehouden, voor de maatschappij gevaarlijke criminele ingesteldheid naar voren die de kans 

op herhaling van dergelijk gedrag in de toekomst zeer reëel maakt. Verweerder stelt vast dat verzoeker 

in zijn aanvraag aanhaalt dat hij zich wil herpakken en zijn drugsproblematiek wenst aan te pakken 

waarbij hij meldt dat hij op de wachtlijst voor opname zou staan. Hij wijst er echter op dat uit de zeer 

uitgebreide motivering aangaande de strafrechtelijke veroordelingen duidelijk blijkt dat verzoeker reeds 

herhaaldelijk kansen kreeg om zich te herpakken en zijn drugsproblematiek aan te pakken maar dat hij 

nooit gebruik heeft gemaakt van deze kansen en telkens nieuwe feiten bleef plegen. Verweerder merkt 

op dat verzoeker met zijn beweringen niet aantoont dat hij daadwerkelijk tot inkeer is gekomen of er een 

werkelijke gedragswijziging heeft plaatsgevonden.  

 

Verweerder gaat verder in op het door verzoeker aangevoerde dat hij geen banden meer zou hebben 

met zijn land van herkomst, dat hij er niemand heeft om hem op te vangen, dat hij er zich niet zal 

kunnen beredderen en dat hij er geen toekomstperspectieven heeft. Aan dit alles verbond verzoeker ook 

een schending van artikel 3 van het EVRM. Verweerder erkent in dit verband dat een terugkeer naar 

Marokko een inspanning zal vragen van verzoeker. Hij wijst er echter ook op dat uit het administratief 

dossier blijkt dat verzoeker en zijn familie wel degelijk nog banden hebben met Marokko. Zo stelt 

verzoeker zelf dat hij de taal van dit land nog spreekt. Verweerder stelt nog vast dat verzoeker, net als 

zijn broers en zussen, naar Marokko is gegaan om daar te huwen. Verder is verzoekers moeder 

geboren en getogen in dit land en bracht zij er meer dan 40 jaar door. Verweerder is dan ook van 

mening dat er wel degelijk nog banden zijn met Marokko, dat verzoeker nog steeds bekend is met de 

talen, cultuur en gebruiken in Marokko en dat verzoekers familie hem kan bijstaan in het opbouwen van 

een nieuw leven in dat land, vanuit België en dit door financiële steun of het aanspreken van familie-

leden en/of kennissen die zij nog hebben in het herkomstland. Verweerder motiveert dat verzoeker op 
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geen enkele wijze aantoont dat hij, als volwassen man, zich niet zou kunnen beredderen in Marokko en 

niet in staat zou zijn om zijn leven daar opnieuw op te bouwen. In zoverre verzoeker in zijn aanvraag 

nog aangaf te moeten vrezen voor zijn leven in Marokko, stelt verweerder vast dat dit een loutere 

bewering is die niet wordt onderbouwd met een begin van bewijs. 

 

Verweerder houdt er verder rekening mee dat meerdere familieleden van verzoeker in België verblijven, 

waaronder zijn moeder en zijn (half)zussen en (half)broers. Hierbij wordt vastgesteld dat deze familie-

leden de Belgische nationaliteit hebben, minstens een legaal verblijf hebben. Verweerder stelt echter 

vast dat verzoeker sinds 22 december 2016 in de gevangenis verblijft en dat geen enkel familielid hem 

opzoekt in de gevangenis. Tevens wijst verweerder erop dat het hebben van legaal verblijvende of 

Belgische familieleden, verzoeker er op geen enkel moment van heeft weerhouden om strafbare feiten 

te plegen. Er wordt gemotiveerd dat verzoeker bijna veertien jaar van zijn leven doorbracht achter tralies 

waardoor er sprake is van een periode van veertien jaar waarin er geen sprake was van enig 

beschermenswaardig gezinsleven tussen verzoeker en zijn familieleden. Verweerder wijst er ook op dat, 

opdat de familiebanden tussen meerderjarige verwanten als dusdanig vallen onder de bescherming van 

artikel 8 van EVRM, er sprake moet zijn van bijkomende elementen van afhankelijkheid die verder 

reiken dan de gewone affectieve banden. Volgens verweerder blijkt uit het administratief dossier niet dat 

er sprake zou zijn van een afhankelijkheid tussen verzoeker en zijn in België verblijvende familieleden. 

Verweerder wijst erop dat verzoeker contacten met zijn familie in België kan onderhouden via mail, 

telefoon en andere communicatiemiddelen en dat zijn familieleden ervoor kunnen kiezen om regelmatig 

contact te onderhouden via periodieke reizen naar Marokko. Er zijn geen onoverkomelijke hinderpalen 

om regelmatig contact te onderhouden, nu de familieleden het land op volkomen regelmatige wijze 

kunnen in- en uitreizen.  

 

Op basis van de gedane vaststellingen is verweerder van mening dat er op grond van de artikelen 3 en 

8 van het EVRM geen reden is om de verblijfsmachtiging in België toe te staan. Verweerder oordeelt dat 

de redenen van openbare orde zwaarder doorwegen dan de persoonlijke en familiale belangen van 

verzoeker.  

 

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing pertinent en draagkrachtig zijn en 

verzoeker in staat stellen te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens deze beslissing is 

gegrond, derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 

105.103).  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de aangehaalde wetsbepalingen wordt 

niet aangetoond. 

 

2.2.2. In de mate dat verzoeker aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de motieven die aan de 

bestreden beslissing ten grondslag liggen, wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt van de 

materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 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; RvS 28 oktober 2002, nr. 

111.954).  

 

Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter verder niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid daarnaast de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Deze beginselen van behoorlijk bestuur worden onderzocht in het licht van de toepassing van de 

bepalingen van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Deze wetsbepaling voorziet in zijn § 1, eerste lid 

als volgt: 
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“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden 

afgegeven.” 

 

De Raad benadrukt dat artikel 9bis van de Vreemdelingenwet geen criteria bevat waaraan de aanvraag 

om machtiging tot verblijf moet voldoen om gegrond te worden verklaard noch criteria die ertoe leiden 

de aanvraag ongegrond te verklaren (RvS 5 oktober 2011, nr. 215.571; RvS 1 december 2011, nr. 

216.651). Met betrekking tot de gegrondheid van de aanvraag, met name of er reden is om de 

vreemdeling te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, beschikt verweerder over 

een zeer ruime appreciatiebevoegdheid.  

 

Verzoeker betwist de gegevens die in de bestreden beslissing worden opgesomd niet, maar stelt dat er 

met bepaalde elementen en verdragsbepalingen geen of onvoldoende rekening werd gehouden. Hij 

acht de beslissing ook kennelijk onredelijk.  

 

2.2.3. Verzoeker betoogt vooreerst dat bij het nemen van de bestreden beslissing geen correcte 

beoordeling heeft plaatsgevonden in het licht van artikel 8 van het EVRM.  

 

Artikel 8 van het 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 Raad laat in het midden of de voorliggende zaak eerder vanuit het oogpunt van de positieve dan wel 

van de negatieve verplichtingen voortvloeiende uit artikel 8 van het EVRM moet worden onderzocht. 

Deze verplichtingen zijn niet steeds duidelijk van elkaar af te bakenen en in elk geval zijn de van 

toepassing zijnde principes gelijkaardig. In beide gevallen moet worden overgegaan tot de zogenaamde 

‘fair balance’-toets, oftewel een redelijke afweging tussen de belangen van het individu en de belangen 

van de samenleving. Hierbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en om-

standigheden kenbaar worden betrokken. Hierbij beschikken de staten over een zekere beoordelings-

marge (zie EHRM 26 april 2017, Konstatinov t. Nederland, § 46). 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er 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 

gezins- of familiehereniging 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 en ongeacht de verplichtingen die voor hen voortvloeien uit verdragen, 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). In dat opzicht beschikt de staat dan ook over een beoordelingsmarge, en is de staat aldus 

gemachtigd om de voorwaarden voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-

onderdanen vast te leggen. 

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op gezins- of privéleven, zoals gewaarborgd onder artikel 8 van 

het EVRM. 
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In een zaak die zowel het gezins- of privéleven als immigratie betreft, varieert de omvang van de 

verplichting voor de staat in functie van de situatie van de betrokkenen en het algemene belang. 

Hetgeen in deze context in aanmerking moet worden genomen, zijn de mate waarin het gezins- of 

privéleven daadwerkelijk wordt belemmerd, de omvang van de banden die de betrokkenen hebben in de 

staat in kwestie, de vraag of er onoverkomelijke hinderpalen zijn die verhinderen dat het gezins- of 

privéleven wordt voortgezet in het land van herkomst van de betrokken vreemdeling, en de vraag of er 

elementen voorhanden zijn betreffende de immigratiecontrole of overwegingen van openbare orde die 

pleiten voor een uitwijzing (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 107; zie ook EHRM 10 

juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 66). 

 

Verzoeker wijst er dus terecht op dat het bestuur in het kader van de door artikel 8 van het EVRM 

verleende bescherming een concrete belangenafweging dient door te voeren.  

 

Er moet worden aangenomen dat een dergelijke concrete belangenafweging wel degelijk heeft plaatsge-

vonden. In de bestreden beslissing wordt inzake elk van de door verzoeker in zijn verblijfsaanvraag 

aangehaalde elementen een zeer concrete motivering voorzien. Uit de motieven blijkt dat verweerder op 

uitvoerige wijze heeft toegelicht waarom in het geval van verzoeker de belangen van de Belgische staat 

bij het vrijwaren van de openbare orde zwaarder doorwegen dan verzoekers privé- en gezins- of 

familiale belangen. Het komt in deze situatie aan verzoeker toe om het onzorgvuldig dan wel kennelijk 

onredelijk of disproportioneel karakter van de belangenafweging met concrete argumenten aan te tonen. 

 

Verzoeker betwist vooreerst niet dat hij reeds 22 keer strafrechtelijk werd veroordeeld en dit in totaal tot 

een gevangenisstraf van meer dan zeventien jaar, waarbij hij momenteel meerdere straffen uitzit 

wegens opzettelijke slagen en verwondingen, inbreuken op de drugswetgeving, allerlei diefstallen met 

verzwarende omstandigheden, bedreiging, weerspannigheid en heling. Uit het administratief dossier 

blijkt dat hij bijna veertien jaar van zijn leven in de gevangenis doorbracht. Zoals eerder uiteengezet, 

bevat de bestreden beslissing een zeer uitgebreide motivering over de aard en de ernst van de 

verschillende strafrechtelijke inbreuken waarvoor verzoeker werd veroordeeld en over de redenen 

waarom volgens het bestuur verzoeker, gelet op zijn persoonlijke gedrag, een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde.  

 

In zoverre verzoeker betoogt dat er geen rekening is gehouden met de drugsbegeleiding die hij heeft 

gevolgd, met het gegeven dat hij op het ogenblik van het plegen van de strafbare feiten onder invloed 

was van drugs, en bijgevolg niet geheel zichzelf was, en met het gegeven dat hij sinds zijn jonge jaren 

kampt met een drugsprobleem, kan dit standpunt niet worden bijgetreden. De volgende passages uit de 

bestreden beslissing tonen duidelijk het tegendeel aan:  

 

“Uit het dossier van betrokkene blijkt dat hij enorm veel kansen kreeg van Justitie, hij genoot meerdere 

gunstmaatregelen en er werden duidelijk inspanningen geleverd om betrokkene steeds opnieuw de 

hand te reiken en hem de kans te geven zich te herpakken. Dit was echter niet aan betrokkene besteed, 

want hij bleek niet bereid enige inspanning te leveren om op het rechte pad te blijven. Er werden hem 

meermaals straffen met uitstel en probatievoorwaarden opgelegd, maar uiteindelijk kon Justitie, zoals 

blijkt uit meerdere vonnissen, niet langer ingaan op de verzoeken om een straf met uitstel mits het 

naleven van voorwaarden: “Beklaagde verzocht om een straf met uitstel mits het naleven van voorwaar-

den. Hier kan niet op ingegaan worden nu blijkt dat beklaagde in het verleden reeds meermaals de kans 

heeft gekregen om voorwaarden na te leven welke hij nooit heeft nagekomen.”. Betrokkene werd 

meermaals veroordeeld voor druggerelateerde feiten. Uit het strafdossier kwam naar voor dat betrokke-

ne zelf kampte met een zware verslavingsproblematiek en problemen op verschillende levensdomeinen. 

Er werd aangenomen dat hij in drugs handelde met het oog op eigen gebruik. De rechter verleende 

betrokkene de gunst van het uitstel onder probatievoorwaarden voor een gedeelte van de opgelegde 

bestraffing. Hij redeneerde dat betrokkene hiermee de kans kreeg om, onder begeleiding, te trachten 

het hoofd te bieden aan de verslavingsproblematiek. Dit zou volgens de rechter meteen ook de beste 

garantie bieden dat hij zich in de toekomst van nieuwe feiten zou onthouden. Toch blijkt uit het vonnis 

d.d. 09.01.2013 dat betrokkene zich, ondanks de geboden kans, niet onthield van nieuwe feiten. 

Betrokkene maakte zich in de periode tussen 31.07.2012 en 01.10.2012 wederom schuldig aan 

inbreuken op de drugswetgeving: namelijk bezit en verkoop van heroïne en bezit van cocaïne. Opnieuw 

oordeelde de rechtbank dat de door betrokkene gepleegde feiten hoofdzakelijk kaderden in zijn eigen 

problematisch druggebruik en werd hem de gunst van het uitstel verleend mits naleving van 

probatievoorwaarden, betrokkene had immers nood aan behandeling en begeleiding vond men. Op 

24.06.2015 werd betrokkene echter nogmaals veroordeeld omwille van drugsfeiten, uit het vonnis blijkt: 

“Druggebruik en – handel houdt ernstige gezondheidsrisico’s in waardoor beklaagden niet enkel hun 

eigen gezondheid maar eveneens die van anderen op het spel zetten. Bovendien veroorzaakt 
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druggerelateerde criminaliteit ernstige overlast. Beklaagden hebben onmiskenbaar een zeer ernstig 

drugsprobleem en werden reeds diverse malen veroordeeld voor druggerelateerde feiten. Beklaagde 

[C.] heeft een vaste woonplaats en verklaart zich bereid om een begeleiding te volgen. Gelet op het 

eerder geringe aandeel van beklaagde [C.], de omstandigheid dat hij over een vaste woonplaats 

beschikt, arbeidstrajectbegeleiding volgt en aldus tracht om zijn leven terug te organiseren, acht de 

rechtbank het aangewezen om de straf op te leggen met probatie-uitstel behoudens de reeds 

ondergane voorlopige hechtenis waarvoor beklaagde overeenkomstig art. 9 § 2 Drugswet nog in 

aanmerking komt.” Op 01.04.2016 maakte hij zich echter weer schuldig aan het bezitten of aanschaffen 

van cannabis en GHB en in de periode tussen 15.07.2015 en 17.01.2016 was hij ook meermaals, op 

niet nader te bepalen tijdstippen, in het bezit van de drug GHB, dit blijkt uit twee veroordelingen d.d. 

05.05.2017. Het gerecht ging niet langer in op het verzoek om een straf met uitstel, daar inmiddels 

duidelijk geworden was dat betrokkene de eerder opgelegde voorwaarden nooit was nagekomen. 

[…] 

De verschillende opgelopen veroordelingen tonen een duidelijke onwil aan om zich aan te passen aan 

de in België geldende wetten en regels. De laatste veroordeling van betrokkene dateert van 13.04.2018 

en betrokkene verblijft momenteel sinds 22.12.2016 in de gevangenis. Enige verbetering in het gedrag 

van betrokkene dat afbreuk zou doen aan het ernstig, reëel en actueel gevaar dat betrokkene vormt 

voor de openbare orde kan niet worden vastgesteld. Meer nog, uit het strafdossier blijkt dat het gedrag 

van betrokkene – dat een ernstige en aanhoudende inbreuk van de openbare orde vormt - duidelijk blijk 

geeft van de afwezigheid van de wil om te werkelijk te integreren in de samenleving waarbinnen hij 

opgroeide. Betrokkene haalt aan dat hij zich wil herpakken en zijn drugsproblematiek wenst aan te 

pakken waarbij hij meldt dat hij de wachtlijst voor opname zou staan. Echter, uit hetgeen voorafgaat 

blijkt duidelijk dat betrokkene reeds herhaaldelijk kansen kreeg om zich te herpakken en zijn 

drugsproblematiek aan te pakken maar dat hij nooit gebruik heeft gemaakt van deze kansen. Deze 

aangehaalde elementen zijn dan ook ruim onvoldoende daar het in geval van betrokkene gaat om 

herhaaldelijke inbreuken, om vastgestelde recidive en wettelijke en bijzondere herhaling. Deze 

beweringen tonen bovendien niet aan dat betrokkene tot inkeer is gekomen of dat er duidelijk sprake 

zou zijn van een gedragswijziging die afbreuk vermag te doen aan het ernstig, reëel en actueel gevaar 

dat betrokkene vormt voor de openbare orde. Uit het strafdossier blijkt overduidelijk dat betrokkene geen 

lessen trok uit zijn eerdere veroordelingen.” 

 

Er is dus wel degelijk rekening gehouden met verzoekers jarenlange drugsproblematiek en de 

begeleiding die hij hiervoor kon opnemen. Verweerder stelt vast dat verzoeker herhaaldelijk de kans 

heeft gekregen om zijn drugsproblematiek aan te pakken maar hij nooit gebruik heeft gemaakt van deze 

kansen en geenszins blijkt dat hij tot inkeer is gekomen of dat er sprake is van een werkelijke 

gedragswijziging die afbreuk kan doen aan het vastgestelde ernstig, reëel en actueel gevaar voor de 

openbare orde. Verzoeker toont niet aan dat de gedane beoordeling op dit punt onzorgvuldig of 

kennelijk onredelijk is. In zoverre verzoeker thans stelt dat hij zijn verslaving onder controle zou hebben, 

kan de Raad enkel vaststellen dat dit niet meer is dan een blote bewering. Op geen enkele wijze duidt 

verzoeker waaruit dit kan blijken.  

 

Voor zover als nodig, merkt de Raad ook nog op dat het gegeven dat verzoeker bij het plegen van de 

strafbare feiten veelal onder invloed was van drugs nog geen rechtvaardiging vormt voor de gepleegde 

feiten en hiermee in geen geval de vaststelling inzake het actuele en ernstige gevaar voor de openbare 

orde wordt weerlegd, te meer gelet op de pertinente vaststellingen dat verzoeker nooit de hem geboden 

kansen heeft gegrepen om zich te laten behandelen voor zijn drugsproblemen en een werkelijke 

gedragswijziging niet blijkt. Verzoeker werd over meer dan 20 jaar al 22 keer veroordeeld, voor 

meerdere soorten feiten, tot een geheel van 17 jaar gevangenisstraf. Verzoeker kan zich niet zo maar 

van zijn verantwoordelijkheid ontdoen door te wijzen op zijn drugsproblemen. Bovendien blijkt uit een 

simpele lezing van de bestreden beslissing dat verweerder ook met elke verzachtende omstandigheid 

rekening heeft gehouden.  

 

Gelet op het geheel van de voorliggende omstandigheden – waaronder de lange periode waarin 

strafbare feiten zijn gepleegd, de veelheid van feiten, de ernst van de feiten waaronder drugsdelicten en 

feiten van fysiek geweld en de vele kansen om zich te herpakken die verzoeker heeft gekregen maar 

niet benut – kan de Raad enkel vaststellen dat verweerder op correcte en redelijke gronden heeft 

geoordeeld dat de Belgische openbare orde moet worden beschermd tegen de reële, actuele en 

ernstige bedreiging die van de verzoeker uitgaat. Verzoeker haalt met zijn uiteenzetting de vaststelling 

van verweerder niet onderuit dat uit zijn persoonlijke gedrag een actuele, werkelijke en voldoende 

ernstige bedreiging voor de openbare orde blijkt. 
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In de mate dat verzoeker zich beroept op de hechte en nauwe gezinsbanden die hij in België heeft met 

zijn moeder en zussen en broers, merkt de Raad op dat verweerder in de bestreden beslissing de 

volgende motieven met betrekking tot de familiale situatie van verzoeker heeft opgenomen: 

 

“De nauwste band die betrokkene met België heeft, is het feit dat zijn moeder [D.T.] (RR. […]), zijn 

(half)zussen [C.S.] (RR. […]), [C.Z.] (RR. […]) en [C.R.] (RR. […]) en zijn (half)broers [C.A.] (RR. […]) en 

[C.H.] (RR. […]) op legale wijze in België verblijven of de Belgische nationaliteit beschikken. Zijn vader is 

overleden op 28.04.2001. Betrokkene heeft geen duurzame relatie noch minderjarige (of meerderjarige) 

kinderen in België. Opnieuw dienen wij te stellen dat dit niet opweegt tegen het ernstig en actueel 

gevaar dat betrokkene door zijn persoonlijke gedrag vormt voor de openbare orde. De bescherming van 

de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten rechtvaardigen de inmenging in het privé-en 

gezinsleven van betrokkene. We wijzen er op dat betrokkene sinds 22.12.2016 in de gevangenis verblijft 

en dat geen enkel familielid hem opzoekt in de gevangenis. Betrokkene beweert dat zijn familieleden 

hem niet bezoeken op zijn eigen vraag. We stellen echter vast dat betrokkene in de gevangenis vrijwel 

geen bezoek ontvangt en geen enkel bezoek van familieleden werd geregistreerd (en dit minstens tot 

07.03.2019). Het hebben van legaal verblijvende of Belgische familieleden heeft betrokkene er op geen 

enkel moment van weerhouden om strafbare feiten te plegen. We stellen vast dat betrokkene bijna 

veertien jaar van zijn leven doorbracht achter tralies waardoor we dus kunnen spreken van een periode 

van veertien jaar waarin er geen sprake is van enig beschermingswaardig gezinsleven tussen 

betrokkene en zijn familieleden. Betrokkene is bovendien meerderjarig en de relatie tussen ouders en 

meerderjarige kinderen en broers en zussen valt enkel onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan gewoonlijke 

affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, §33; eveneens: EHRM 2 

juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59). Uit het administratief dossier blijkt niet dat er sprake zou zijn van 

dergelijke afhankelijkheid tussen betrokkene en zijn in België verblijvende familieleden. Evenmin legt 

betrokkene stukken voor die kunnen wijzen op een eventuele afhankelijkheid. Betrokkene kan contacten 

onderhouden met zijn familie via mail, telefoon en andere communicatiemiddelen en zijn familieleden 

kunnen ervoor kiezen om regelmatig contact te onderhouden via periodieke reizen naar Marokko. Er zijn 

geen onoverkomelijke hinderpalen om regelmatig contact te onderhouden, daar de familieleden van 

betrokkene het land op volkomen regelmatige wijze kunnen in- en uitreizen. Dat de uitoefening van zijn 

familieleven met zijn moeder, zussen en broers die in België gevestigd zijn of over de Belgische 

nationaliteit beschikken, moeilijker zal verlopen, is loutere het gevolg van de eigen keuze van 

betrokkene om zich herhaaldelijk schuldig te maken aan ernstige misdaden.” 

 

De Raad stelt vooreerst vast dat verzoekers band met zijn moeder, zussen en broers door verweerder 

niet wordt erkend als een gezinsleven, zoals bedoeld in artikel 8 van het EVRM. Verweerder wijst er 

immers op dat verzoeker een volwassen persoon is en dat, om een beschermenswaardig gezinsleven 

aan te tonen, het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid ten aanzien van zijn familie-

leden moet blijken, wat niet het geval is. Bovendien wijst verweerder er ook op dat verzoeker sedert 

december 2016 in de gevangenis geen bezoek van zijn familieleden meer heeft gehad. Hoewel 

verzoeker aangeeft dat dit op zijn vraag is, geeft verweerder aan enkel te kunnen vaststellen dat er geen 

andere bewijzen van enige band met de familieleden voorliggen, laat staan van een bijkomende 

afhankelijkheid.  

 

Verzoeker betoogt in zijn verzoekschrift dat het gezinsleven niet enkel betrekking heeft op het 

kerngezin, maar dat meerdere familievormen als gezinsleven kunnen worden beschermd. Verzoeker 

richt zich met deze kritiek echter niet op de eigenlijke motieven van de bestreden beslissing. Zoals blijkt 

uit voorgaande bespreking wordt het gezinsleven van verzoeker met zijn moeder, zussen en broers niet 

aanvaard, omdat er onvoldoende banden van afhankelijkheid worden aangetoond. De Raad wijst er nog 

op dat verzoeker niet betwist dat hij geen partner of minderjarige kinderen heeft in België. Verzoeker 

stelt wel dat alle elementen aanwezig zijn om te kunnen spreken van een feitelijk gezin, doch laat na om 

te duiden om welke concrete elementen het dan gaat. Verzoeker laat bovendien na om concreet in te 

gaan op de motieven van de bestreden beslissing en maakt dan ook niet aannemelijk dat verweerders 

beoordeling kennelijk onredelijk of onzorgvuldig is. 

 

Verzoeker stelt verder dat hij geen enkele binding meer heeft met Marokko en dat hij daar geen gezins-

leven zal kunnen opbouwen. Hij wijst op de intense sociale en affectieve banden die hij in België heeft 

gesmeed.  

 

In de bestreden beslissing wordt niet betwist dat verzoeker concrete banden heeft met België, gelet op 

de aanwezigheid hier van zijn familieleden en waar hij reeds sinds zijn zes of zeven jaar in dit land 

verblijft en hier school heeft gelopen. Gelet op deze elementen wordt een welbepaald beschermens-
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waardig privéleven in België aanvaard. Specifiek omtrent het werkverleden van verzoeker in België 

wordt wel, andermaal, vastgesteld dat deze tewerkstelling zeer sporadisch was en dat verzoeker zelf 

heeft nagelaten om, zoals van een persoon in zijn situatie kon worden verwacht, duidelijke economische 

banden met dit land op te bouwen. Verweerder oordeelde verder als volgt: “Zijn integratieparcours en 

zijn lange verblijf kunnen dan ook niet weerhouden worden. Gelet op het verblijf van betrokkene sinds 

1983 en zijn aankomst als minderjarige kan weliswaar aangenomen worden dat hij banden heeft 

ontwikkeld met dit land, doch er blijkt niet dat deze van uitzonderlijke aard zouden zijn dat zij zouden 

kunnen opwegen tegen het ernstig en actueel gevaar dat hij door zijn persoonlijk gedrag vormt voor de 

openbare orde.” Verzoeker brengt geen concrete argumenten naar voor die deze beoordeling onderuit 

kunnen halen. 

 

Verzoeker gaat er met zijn kritiek ook aan voorbij dat er wel degelijk rekening is gehouden met het 

gegeven dat een terugkeer naar Marokko een zekere aanpassing zal vragen. Niettemin oordeelde 

verweerder dat een terugkeer in het geval van verzoeker redelijkerwijze mogelijk moet zijn: “Echter, we 

stellen vast dat betrokkene in 1997, na veertien jaar verblijf in België, terugkeerde naar Marokko om 

daar te huwen met iemand afkomstig uit zijn eigen regio van herkomst te Marokko. Verder blijkt uit het 

Marokkaans paspoort met nr. […] dat betrokkene ook in 1998 naar Marokko reisde. Hieruit blijkt dus niet 

dat er sprake is van een situatie waarin betrokkene geen enkele binding meer zou hebben met Marokko, 

ondanks zijn verblijf in België. Uit het administratief dossier blijkt ook dat betrokkene zelf aangeeft nog 

‘Marokkaans’ te spreken. In het licht van voorgaande is het niet onredelijk aan te nemen dat betrokkene 

nog steeds bekend is met de talen, cultuur en gebruiken in Marokko. Zijn familie in België kan hem, 

desgewenst, ook vanuit België ondersteunen bij zijn re-integratie in de Marokkaanse samenleving, 

eventueel door financiële steun of door het aanspreken van familieleden en/of kennissen die zij nog 

zouden hebben in het herkomstland. Zijn moeder is geboren en getogen in Marokko en verbleef meer 

dan veertig jaar in Marokko alvorens in 1983 naar België te komen. Het is dan ook niet onredelijk te 

veronderstellen dat zij nog familie, vrienden of kennissen heeft in Marokko waartoe betrokkene zich 

eventueel kan wenden. Dit wordt bevestigd door de beschikbare informatie over zijn familieleden, zo 

blijkt zijn jongste broer [H.] op 22.12.2017 in Marokko gehuwd te zijn. Ook zijn broer [A.] trad op 

24.05.2017 in Marokko in het huwelijk, hij verbleef bovendien van 2001 tot 2005 in Marokko, zoals blijkt 

uit de beschikbare informatie in zijn administratief dossier. Ook alle zussen van betrokkene traden allen 

in Marokko in het huwelijk. Uit dit geheel van informatie blijkt duidelijk dat de familie van betrokkene wel 

degelijk nog banden heeft met Marokko en dat er geen sprake is van een situatie waarin er geen 

bindingen meer zouden zijn met Marokko. Betrokkene maakt dan ook niet aannemelijk dat hij zijn leven 

niet zou kunnen heropbouwen in het land waarvan hij de nationaliteit heeft, waarvan hij de taal spreekt 

en waarmee zijn familieleden nog nauwe banden onderhouden. De loutere verwijzing naar de toestand 

in Marokko (waar de mensenrechten niet gerespecteerd zouden worden waardoor hij vreest voor zijn 

leven) kan door onze diensten niet weerhouden worden daar het hier gaat om een loutere bewering die 

niet gestaafd wordt door enig begin van bewijs. Betrokkene maakt niet aannemelijk dat er onoverkome-

lijke hinderpalen zijn die een terugkeer naar Marokko - het land waarvan hij de taal spreekt, waarvan hij 

de nationaliteit heeft en waarnaar alle gezinsleden terugkeerden om te huwen - in de weg zouden staan. 

Betrokkene toont op geen enkele wijze aan dat hij, als volwassen man, zich niet zou kunnen beredderen 

in Marokko en niet in staat zou zijn zijn leven daar opnieuw op te bouwen.” Verzoeker slaagt er met zijn 

kritiek niet in de duidelijke motieven in de bestreden beslissing te weerleggen of aan te tonen dat het 

gaat om een onzorgvuldige of kennelijk onredelijke beoordeling.  

 

Verweerder heeft, in het kader van het recht op eerbiediging van het privé- en gezins- of familieleven, de 

individuele belangen van verzoeker en zijn familie op concrete wijze afgewogen tegen het algemeen 

belang van de Belgische Staat in het handhaven van de openbare orde. Hij heeft daarbij op zorgvuldige 

wijze alle relevante feiten en omstandigheden, die de situatie van verzoeker en zijn familieleden 

kenmerken, in overweging genomen. Verweerder heeft deze feiten en omstandigheden vervolgens 

afgewogen tegen de vaststelling dat er ernstige redenen van openbare orde aanwezig zijn die voort-

vloeien uit het gedrag van verzoeker, dat een werkelijk, actuele en ernstige bedreiging voor de openbare 

orde en de openbare veiligheid vormt. Gelet op de bijzondere omstandigheden van deze zaak, zoals 

hoger besproken, acht de Raad het niet kennelijk onredelijk dat verweerder in casu een zwaarder 

gewicht toekent aan het gevaar dat verzoeker vormt voor de openbare orde en oordeelt dat diens 

persoonlijke en familiale belangen niet opwegen tegen het belang van de vrijwaring van de openbare 

orde (EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 64; zie in deze zin ook EHRM 11 december 

2016, nr. 77036/11, Salem/Denemarken, §76; EHRM 16 mei 2017, nr. 25748/15, Hamesevic/Dene-

marken, §40 (niet-ontvankelijkheidsbeslissing)). 

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat er geen rekening werd gehouden met de (samenloop van de) 

omstandigheden. Hij laat na om te duiden met welke omstandigheden ten onrechte geen rekening werd 
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gehouden, alsook op welke wijze de samenloop van de omstandigheden niet in rekening wordt 

gebracht. Uit de bestreden beslissing blijkt net een uitgebreide en zeer concrete belangenafweging, 

waarbij alle elementen werden meegenomen.  

 

Al het voorgaande in acht genomen, oordeelt de Raad dat verweerder zich in de bestreden beslissing 

niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat er geen sprake is van een schending van artikel 8 

van het EVRM.  

 

2.2.4. Rekening houdend met de voorgaande bespreking, moet ook worden vastgesteld dat de 

uiteenzetting van verzoeker niet toelaat te besluiten dat de bestreden beslissing is genomen op grond 

van een incorrecte of onzorgvuldige feitenvinding. Er blijkt niet dat bepaalde in de verblijfsaanvraag 

ingeroepen elementen ten onrechte niet in rekening zijn gebracht en evenmin dat deze niet zorgvuldig 

zijn onderzocht. Verzoeker maakt evenmin aannemelijk dat de beoordeling en belangenafweging die 

verweerder in de bestreden beslissing heeft gemaakt elke redelijkheid te buiten zou gaan of verweerder 

de appreciatiebevoegdheid waarover hij beschikt heeft overschreden. Een schending van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht of van het 

redelijkheidsbeginsel wordt derhalve evenmin aangetoond. 

 

2.2.5. In zoverre verzoeker nog poneert dat hij staatloos zou zijn, toont hij dit op geen enkele wijze aan. 

Ter terechtzitting bevestigt verzoekers raadsman ook dat dit geenszins het geval is. Waar verzoeker 

verder stelt dat de bestreden beslissing ook is genomen in strijd met artikel 3 van het EVRM, kan de 

Raad enkel vaststellen dat elke concrete toelichting in dit verband ontbreekt. Bijgevolg is er geen sprake 

van een ontvankelijk middel. Ten overvloede wijst de Raad ook op de volgende motieven in de 

bestreden beslissing, die trouwens geenszins een verwijderingsmaatregel is: “De loutere verwijzing naar 

de toestand in Marokko (waar de mensenrechten niet gerespecteerd zouden worden waardoor hij vreest 

voor zijn leven) kan door onze diensten niet weerhouden worden daar het hier gaat om een loutere 

bewering die niet gestaafd wordt door enig begin van bewijs.” Nergens ontwikkelt verzoeker concrete 

argumenten die deze motivering onderuit kunnen halen. 

 

2.2.6. Het enige middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

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

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel  

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig mei tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 



  

X - Pagina 18 van 18 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


