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 nr. 261 990 van 11 oktober 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. BAKI 

Gallifortlei 70 

2100 DEURNE 

  tegen: 

 

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

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 4 juni 2021 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie van 20 mei 2021 tot beëindiging van het verblijf. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 augustus 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 september 

2021. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BAKI, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat A. DE WILDE, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 28 november 2003 dienden de ouders van verzoeker, destijds minderjarig, een verzoek om 

internationale bescherming in. 

 

1.2. Op 24 juni 2005 werd verzoeker, in navolging van zijn ouders, door de commissaris-generaal voor 

de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) erkend als vluchteling. 

 

1.3. De commissaris-generaal nam op 27 februari 2018 de beslissing tot intrekking van verzoekers 

vluchtelingenstatus. Verzoeker diende tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 
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1.4. Bij arrest nr. 235 450 van 21 april 2020 bevestigde de Raad de intrekking van de vluchtelingentatus 

en werd verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. 

 

1.5. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie nam op 20 mei 2021 ten aanzien van verzoeker de 

beslissing tot beëindiging van het verblijf. Deze beslissing, die verzoeker op 24 mei 2021 ter kennis 

werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Mijnheer  

naam : [A.] 

voornaam : [S.M.] 

[...] 

nationaliteit : Iran 

 

Krachtens artikel 22§1,3°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-

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

uw verblijf, om de volgende redenen: 

 

Op 15.09.2000 kwam u aan in België, samen met uw moeder ([N.F.], [...], Iran, Belgische nationaliteit 

sinds 11.07.2008), uw broer ([A.S.M..], [...], Iran, Belgische nationaliteit sinds 11.07.2008) en uw zus. 

([A.F.], [...], Iran, Belgische nationaliteit sinds 11.07.2008). 

 

Uw moeder vroeg op 18.09.2000 een eerste keer asiel aan. Aangezien u en uw broer op dat moment 

nog minderjarig waren, volgden jullie de asielprocedure van jullie moeder. U werd diezelfde dag 

ingeschreven in het wachtregister. 

 

Op 26.09.2000 werd een “beslissing tot een weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten" (bijlage 26bis), genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ). 

 

Op 12.10.2000 diende uw moeder bij het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(hierna: CGVS) een dringend beroep in tegen de beslissing d.d. 26.09.2000. 

 

Uw vader ([A.S.M.], [...], Iran, Belgische nationaliteit sinds 11.07.2008) kwam op 23.03.2002 in België 

aan om zijn gezin te vervoegen en hij diende op 10.04.2002 een eerste asielaanvraag in. 

 

Op 22.05.2002 werd een “beslissing tot een weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten" (bijlage 26bis) genomen door de DVZ inzake de asielaanvraag die uw vader op 10.04.2002 

ingediend had. Tegen deze beslissing diende uw vader een dringend beroep in bij het CGVS op 

23.05.2002. 

 

Op 30.09.2002 nam het CGVS een bevestigende beslissing van weigering van verblijf zowel met 

betrekking tot de asielaanvraag van uw moeder d.d. 18.09.2000 als die van uw vader d.d. 10.04.2002. 

 

Op 04.11.2002 dienden uw moeder en uw vader een beroep in bij de Raad van State (hierna: RVS) 

tegen de beslissing van het CGVS d.d. 30.09.2002. 

 

Op 07.10.2002 dienden uw ouders voor zichzelf en hun 3 kinderen een aanvraag in om machtiging tot 

voorlopig verblijf in toepassing van artikel 9§3 van de wet van 15 december 1980 op de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Op 28.11.2003 dienden uw ouders een tweede asielaanvraag in. U was nog steeds minderjarig en 

volgde bijgevolg hun asielprocedure. 

 

Op 28.11.2003 werd u bij verstek berispt door de Jeugdrechtbank te Antwerpen daar u zich plichtig had 

gemaakt aan vernieling of beschadiging van roerende eigendommen met behulp van geweld of 

bedreiging, gepleegd in vereniging of in bende en aan kwaadwillige belemmering van het verkeer op de 

spoorweg, de weg, de binnenwateren of de zee. 

 

De aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf ingediend op 07.10.2002, werd op 22.12.2003 

toegestaan en er werden instructies gegeven aan de stad Antwerpen om een bewijs van inschrijving af 

te leveren geldig voor een jaar met de vermelding: tijdelijk verblijf. 
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Op 31.12.2003 werd u ingeschreven in het vreemdelingenregister. 

 

Op 12.01.2004 werd, naar aanleiding van de tweede asielaanvraag van uw ouders, ingediend op 

28.11.2003, een “beslissing tot weigering van verblijf' (bijlage 26bis) genomen door de DVZ. 

 

Op 16.01.2004 dienden uw ouders bij het CGVS een dringend beroep in tegen de bijlage 26bis d.d. 

12.01.2004.  

 

Op 19.10.2004 werd door het CGVS beslist dat verder onderzoek noodzakelijk was. 

 

Op 24.06.2005 werden uw beide ouders erkend als vluchteling. Bijgevolg werd u als minderjarige ook 

als vluchteling erkend. 

 

Op 20.01.2006 werd u een tweede maal berispt door de Jeugdrechtbank te Antwerpen, ditmaal omdat u 

zich plichtig maakte aan opzettelijke slagen en verwondingen, gepleegd op een minderjarige of op een 

persoon die uit hoofde van zijn lichaams- of geestestoestand niet bij machte is om in zijn onderhoud te 

voorzien, met voorbedachtheid. 

 

Op 17.10.2007 werd het beroep bij de RVS tegen de beslissing van het CGVS (bevestigende beslissing 

van weigering van verblijf) d.d. 30.09.2002 afgesloten. 

 

Sinds 15.11.2007 bent u in het bezit van een B-kaart. 

 

De Politierechtbank van Antwerpen veroordeelde u bij verstek op 11.03.2009 tot een geldboete van 50 

euro (x 5,5 = 275 euro) (vervangend rijverbod: 15 dagen) voor het niet respecteren van de gebruiks-

voorwaarden van het voorlopig rijbewijs/scholingsrijbewijs. 

 

De Politierechtbank van Antwerpen veroordeelde u bij verstek op 25.06.2009 tot een geldboete van 100 

euro (x5,5 = 550 euro) (vervangende gevangenisstraf: 30 dagen), (verlies van recht tot sturen: 8 dagen), 

daar u geen verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen had, geen technische 

controle en geen inschrijving van het voertuig. 

 

De Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeelde u op 23.06.2010 bij verstek tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 3 maanden daar u zich schuldig maakte aan een dolk met vouwlemmet 

te hebben gedragen zonder daartoe een wettige reden te kunnen aantonen. Dit feit pleegde u op 

04.04.2009. 

 

U werd op 23.06.2010 aangehouden en onder aanhoudingsmandaat geplaatst in de gevangenis van 

Antwerpen uit hoofde van mondelinge of schriftelijke bedreigingen; belaging; woonstschennis met 

geweld, bedreigingen en braak; opzettelijke slagen en verwondingen. 

 

Op 28.07.2010 werd het aanhoudingsmandaat opgeheven en werd u vrijgesteld. 

 

Op 16.09.2010 werd u aangehouden en op 17.09.2010 werd u onder aanhoudingsmandaat geplaatst in 

de gevangenis van Antwerpen uit hoofde van mondelinge en schriftelijke bedreigingen, onder bevel of 

voorwaarde; belaging; woonstschennis met geweld of bedreigingen en braak; opzettelijke slagen en 

verwondingen. Op 30.09.2010 werd ook uw veroordeling d.d. 23.06.2010 in uitvoer gebracht. 

 

Op 04.11.2010 werd u een voorlopige invrijheidstelling toegekend onder voorwaarden en tevens werd 

het aanhoudingsma[n]daat van 17.09.2010 opgeheven onder voorwaarden. 

 

Op 22.10.2011 werd u opgesloten in de gevangenis van Antwerpen uit hoofde van bedreigingen, vals 

bericht van aanslag; woonstschennis met geweld, bedreigingen en braak; opzettelijke slagen en 

verwondingen; opzettelijke slagen en verwondingen aan bloedverwant in opgaande lij[n]. Voor deze 

feiten werd u bij verstek op 01.03.2011 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden. Op 

23.10.2011 tekende u tegen dit vonnis verzet aan. 

 

Van 24.10.2011 tot en met 23.12.2011 werd u een strafonderbreking toegekend. 
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De Politierechtbank van Antwerpen veroordeelde u bij verstek op 14.12.2011 tot een geldboete van 250 

euro (x 5,5 = 1.375,00 euro) (vervangend rijverbod: 30 dagen) voor inbreuken op de vervallenverklaring 

van het recht op sturen. 

 

De Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeelde u op 23.12.2011 (op verzet tegen het vonnis 

d.d. 01.03.2011) tot een definitief geworden gevangenisstraf van 8 maanden met uitstel voor een termijn 

van 3 jaren behalve de reeds effectief ondergane voorlopige hechtenis daar u zich schuldig maakte aan 

hetzij mondeling, hetzij bij een naamloos of ondertekend geschrift, hetzij door welke gedraging ook, 

wetens en willens een vals bericht gegeven te hebben over het bestaan van gevaar voor een aanslag 

op personen of eigendommen waarop een criminele straf gesteld is; aan woonstschennis hetzij met 

behulp van bedreiging of geweld tegen personen, hetzij door middel van braak, inklimming of valse 

sleutels, namelijk de woning gelegen te Antwerpen, [...] bewoond door [N.F.] en [A.F.]; aan [N.F.] en 

[A.F.] te hebben belaagd, terwijl u wist of had moeten weten dat u door uw gedrag de rust van deze 

personen ernstig zou verstoren; aan opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan 

[N.F.], het misdrijf gepleegd hebbende tegen uw moeder en aan opzettelijke verwondingen of slagen te 

hebben toegebracht aan [A.F.], uw zus. Deze feiten pleegde u op 22.06.2010 en op 23.06.2010. 

 

Op 23.12.2011 werd u een voorlopige invrijheidstelling toegekend. 

 

Op 12.12.2015 werd u opgesloten onder aanhoudingsmandaat in de gevangenis van Antwerpen uit 

hoofde van moord; verboden wapendracht; opzettelijke slagen en verwondingen met ziekte of arbeids-

ongeschiktheid en bendevorming. 

 

Op 10.09.2016 werd u een voorlopige invrijheidstelling onder voorwaarden toegekend. 

 

De Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeelde u op 18.01.2017 tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 30 maanden daar u zich schuldig maakte aan de hierna vermelde wapens 

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

gedragen te hebben, zijnde een wapen dat geacht wordt een verboden wapen te zijn, te weten: een 

broeksriem en een bijl; aan een vergunningsplichtig vuurwapen, namelijk een revolver van het type 

bulldog te hebben gedragen zonder wettige reden en zonder in het bezit te zijn van een vergunning tot 

het voorhanden hebben van het betrokken wapen evenals van een wapendrachtvergunning; aan met 

voorbedachten rade, opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht met de omstandigheid 

dat de slagen of verwondingen een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid 

ten gevolge hebben gehad, te weten aan één slachtoffer; aan deel te hebben uitgemaakt van een 

vereniging opgericht met het oogmerk om op personen, of op eigendommen wanbedrijven te plegen en 

meer bepaald een vereniging met het oogmerk om met wapens een gevecht aan te gaan in het 

Schipperskwartier en aan met voorbedachten rade, opzettelijk verwondingen of slagen te hebben 

toegebracht aan 6 slachtoffers. Deze feiten pleegde u in de nacht van 11.12.2015 op 12.12.2015. 

 

Op 10.05.2017 werd u opgesloten onder aanhoudingsmandaat in de gevangenis van Antwerpen uit 

hoofde van prostitutie, exploitatie van andermans prostitutie, als mededader 

 

14.06.2017 werd u vrijgesteld (handlichting van het bevel tot aanhouding met voorwaarden). U werd 

voor deze feiten op 27.12.2017 buiten vervolging gesteld. 

 

Op 06.07.2017 werd door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie aan het CGVS verzocht om de 

mogelijkheid van intrekking van uw vluchtelingenstatus te evalueren en een advies te geven in het kader 

van een eventuele verwijderingsmaatregel. 

 

Op 29.09.2017 werd door het CGVS een beslissing "intrekking van de vluchtelingenstatus" genomen. U 

diende op 27.10.2017 tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwisting 

(hierna: RVV). 

 

Op 17.11.2017 ging het CGVS over tot de intrekking van de beslissing tot “intrekking van de 

vluchtelingenstatus” waardoor uw beroep bij de RVV van 27.10.2017 doelloos werd en werd verworpen 

op 14.02.2018. 

 

Op 27.02.2018 nam het CGVS steunend op artikel 55/3/1 § 1 van de wet van 15 december 1980 

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

lingen (hierna: Vreemdelingenwet) een nieuwe beslissing "intrekking van de vluchtelingenstatus”. Het 
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CGVS was van oordeel dat u noch direct of indirect mocht worden teruggeleid naar Iran, een 

verwijderingsmaatregel was niet verenigbaar met de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. 

Deze beslissing werd op 28.02.2018 aan u ter kennis gebracht. 

 

De Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeelde u op 07.03.2018 tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 8 maanden met uitstel voor een termijn van 3 jaren, daar u zich schuldig maakte 

aan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, in handels- of bankgeschriften of in private 

geschriften valsheid te hebben gepleegd door namaking of vervalsing van geschriften of 

handtekeningen, en met hetzelfde bedrieglijk opzet of met hetzelfde oogmerk om te schaden van het 

valse stuk gebruik te hebben gemaakt, namelijk door valselijk een document tot bevestiging van 

identiteit van het bureau voor technische controle in te vullen met de gegevens van tweede beklaagde 

met het bedrieglijk opzet deel te kunnen nemen aan het theoretisch rijexamen onder de identiteit van 

tweede beklaagde teneinde deze laatste aan een rijbewijs te helpen en aan gepoogd te hebben met het 

oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoorde, zich gelden, roerende 

goederen, verbintenissen, kwijtingen, schuldbevrijdingen te hebben doen afgeven of leveren, hetzij door 

het gebruik maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige 

kunstgrepen, om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige 

macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere 

hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te 

maken van het vertrouwen, of van de lichtgelovigheid, namelijk door zich bedrieglijk uit te geven als 

tweede beklaagde door gebruik te maken van een vals stuk met het bedrieglijk opzet in naam van 

tweede beklaagde het theoretisch rijexamen af te leggen om zo tweede beklaagde aan een rijbewijs te 

helpen, ten nadele van het bureau voor technische controle NV. U was de tweede beklaagde en deze 

feiten pleegde u op 17.11.2015. 

 

Op 30.03.2018 diende u een beroep in bij de RVV tegen de beslissing van het CGVS van 27.02.2018. 

 

Op 20.12.2018 werd u opgesloten onder aanhoudingsmandaat in de gevangenis van Antwerpen uit 

hoofde van afpersing; exploitatie van andermans prostitutie; bendevorming; met geweld of bedreiging. 

 

Vanaf 08.08.2019 tot 05.09.2019 onderging u de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht. 

 

Op 05.09.2019 werd het aanhoudingsmandaat opgeheven onder voorwaarden. 

 

Op 06.11.2019 werd u opnieuw opgesloten onder aanhoudingsmandaat in de gevangenis van 

Antwerpen uit hoofde van bendevorming; woonstschennis met geweld of bedreiging en braak; afpersing 

en exploitatie van andermans prostitutie. Op 13.12.2019 werd uw veroordeling d.d. 18.01.2017 in uitvoer 

gebracht. 

 

Op 21.04.2020 bevestigde de RVV de intrekking van de vluchtelingenstatus en werd ook de subsidiaire 

beschermingsstatus geweigerd. 

 

Het Hof van Beroep van Antwerpen veroordeelde u op 19.11.2020 (op beroep tegen vonnis d.d. 

14.05.2020) tot definitief geworden gevangenisstraffen van 7 jaar en van 1 jaar, in staat van wettelijke 

herhaling, ontzette u overeenkomstig artikel 433 novies § 1 van het strafwetboek voor de duur van 10 

jaar uit de rechten voorzien in het artikel 31, lid 1 van het strafwetboek en beval u een plaatsverbod 

overeenkomstig de artikelen 382bis, al.1.4°,389 en 433 novies §2 van het strafwetboek voor een termijn 

van 10 jaar wat betreft alle straten binnen de perimeter van het schipperskwartier te Antwerpen, daar u 

zich schuldig maakte aan mensenhandel met als doel de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van 

seksuele uitbuiting met de omstandigheid dat het misdrijf is gepleegd door misbruik te maken van de 

kwetsbare toestand waarin de persoon verkeerde ten gevolge van zijn onwettige of precaire 

administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dat wel 

lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zoals dat de betrokken persoon in feite geen 

andere echte en aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken en met de omstandigheid dat het 

misdrijf is gepleegd door direct of indirect gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld of 

bedreigingen of enige vorm van dwang of door ontvoering, machtsmisbruik of bedrog (deze feiten 

pleegde u ten aanzien van 2 slachtoffers); aan de door de onderzoeksrechter bij een met redenen 

omkleed bevelschrift d.d. 21.12.2018 gevorderde medewerking te hebben geweigerd namelijk door te 

weigeren de toegangscodes te verschaffen van het gsm toestel GSM SAMSUNG [...]. Deze feiten 

pleegde u in de periode van 01.09.2018 tot 26.02.2019. 
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+++ 

 

U strafverleden spreekt geenszins in uw voordeel. In uw jeugd kwam u in aanraking met de 

jeugdrechtbank en u werd ook meermaals veroordeeld door de politierechtbank. Bovendien werd u niet 

minder dan 5 keer strafrechtelijk veroordeeld voor verschillende feiten: wegens verboden wapendracht, 

opzettelijke slagen en verwondingen aan uw moeder en zus, valsheid in geschriften, poging oplichting 

en mensenhandel. U bevindt zich hierdoor in de strafcategorie 10-15 jaar en uw strafeinde is voorzien 

op 03.07.2029. Al deze veroordelingen hebben u klaarblijkelijk niet tot betere inzichten gebracht of 

gesensibiliseerd en hebben geen gedragsverbetering kunnen tewerkstellen. 

 

U werd een eerste keer veroordeeld voor verboden wapendracht op 23.06.2010. Deze veroordeling en 

de veroordeling d.d. 23.12.2011 voor intrafamiliaal geweld tegenover uw moeder en uw zus blijken geen 

indruk op u gemaakt te hebben, ze weerhielden u er immers niet van strafbare feiten te blijven plegen. 

De Correctionele Rechtbank van Antwerpen stelde in haar vonnis d.d. 23.12.2011 dat feiten van intra 

familiaal geweld maatschappelijk onaanvaardbaar zijn en zeer belastend zijn voor de slachtoffers. Er 

werd rekening gehouden met de geloofwaardige en gelijklopende verklaringen van uw moeder en uw 

zuster, de vaststellingen van de verbalisanten en de bekentenis van uzelf. Er werd u toen wegens een 

relatief “gunstig” verleden uitstel verleend. Deze genademaatregel werd u toegestaan om u de kans te 

geven uw gedrag te verbeteren. Een kans die u duidelijk niet gegrepen heeft. 

 

Op 17.11.2015 probeerde u een geldig rijbewijs te bekomen door een andere persoon voor u het 

theoretisch rijexamen af te laten leggen. U ontkende betrokken te zijn bij de feiten en stelde dat u uw 

identiteitskaart verloor en hiervan aangifte deed bij de politie. U deed echter pas één dag na de 

gepleegde feiten aangifte van het verlies van uw identiteitskaart. Deze handelingen wijzen op een 

frauduleuze, gemakzuchtige ingesteldheid en een gebrek aan respect voor de geldende regelgeving. 

Uw handelingen zijn potentieel ook erg gevaarlijk, daar zij ertoe strekken een persoon een voertuig in 

het verkeer te laten besturen zonder dat deze over de hiertoe noodzakelijke kennis en vaardigheden 

beschikt. De rechter legde u op 07.03.2018 een straf met uitstel en een geldboete op om u op de ernst 

van de feiten te wijzen en om er u toe aan te zetten zich in de toekomst te verbeteren. Wederom een 

kans die u volledig onbenut liet, de gevangenisstraf werd op 07.04.2021 in uitvoer gebracht ten gevolge 

van uw veroordeling d.d. 19.11.2020. 

 

Nog geen maand later heeft u opnieuw strafbare feiten gepleegd, namelijk in de nacht van 11 op 12 

december 2015. U was toen betrokken bij een hevige vechtpartij met een groep Roemenen waarbij 

verscheidene zwaargewonden en zelfs één dode viel. Verschillende passanten waren getuige van dit 

straatgeweld. Dergelijk handelen leidt tot gevoelens van onveiligheid in de samenleving. U werd op 

18.01.2017 veroordeeld voor verboden wapendracht, het dragen van vuurwapen zonder wettige reden, 

opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid en vereniging van misdadigers om 

wanbedrijven te plegen. U schrikt er duidelijk niet voor terug om (zwaar) fysiek geweld te gebruiken wat 

getuigt van een totaal gebrek aan respect voor de fysieke en psychische integriteit van derden en van 

ernstige normvervaging. Uit het vonnis dd. 18.01.2017 blijkt dat de feiten bijzonder ernstig zijn: 

“Beklaagden {waaronder u) zochten en vonden elkaar in een bijzonder gewelddadige confrontatie in het 

centrum van het Schipperskwartier. In beide groepen werden zware verwondingen opgelopen. M.I.N., 

een jongeman van amper 23 jaar liet hierbij zelfs het leven. Beklaagden {waaronder u} dachten het heft 

in eigen handen te moeten nemen en deinsden niet terug voor zwaar geweld. Zij hadden op geen 

enkele wijze respect voor elkaars fysieke integriteit en hielden totaal geen rekening met de impact van 

dergelijke feiten voor de samenleving, zowel wat betreft het onveiligheidsgevoel in de omgeving als wat 

betreft de capaciteit van politie- en hulpdiensten die massaal dienden uit te rukken.“ Uit het vonnis d.d. 

18.01.2017 blijkt ook zeer duidelijk dat er geen sprake is van wettige verdediging: "Het is derhalve 

duidelijk dat [A.] en P. de aanval reeds enkele uren verwachtten en dat [A.] zich bewapende, 

bescherming zocht bij P. en zich naar plaatsen begaf waar de groep Roemenen kon getroffen worden 

(Iraans restaurant van [...]) in plaats van zich ook daarvoor te richten tot de politie.“ Extra verontrustend 

is dat u een vuurwapen bovengehaald heeft en enkele schoten loste, volgens uw verklaringen richtte u 

naar de grond. Uit het ballistisch verslag bleek dat het door u gehanteerde vuurwapen een 

afvuurstoornis vertoonde. Vuurwapens leveren in de maatschappij een onaanvaardbaar risico op. U 

schoot dan misschien wel in de richting van de grond, toch had het heel anders kunnen aflopen. Alleen 

al het tonen van een vuurwapen leidt tot grote angst van degenen die ermee geconfronteerd worden, en 

voedt daardoor gevoelens van onveiligheid in de samenleving. De aanwezigheid en het gebruik van 

vuurwapens in de openbare ruimte is een toenemend probleem waardoor het veiligheidsgevoel van heel 

veel mensen wordt geraakt. Het bezit van vuurwapens leidt vaak tot het daadwerkelijke gebruik daarvan 

en alle ernstige gevolgen van dien. 
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De laatste feiten waarvoor u veroordeeld werd, gepleegd in de periode tussen 01.09.2018 en 

26.02.2019 zijn zeer ernstig en bevestigen nogmaals uw extreem vervaagd normbesef. Uit het arrest 

van het Hof van Beroep van Antwerpen d.d. 19.11.2020 waarin deze feiten bestraft worden, blijkt: “Hij 

{u} leeft reeds jarenlang als een parasiet die sekswerkers benadert en behandelt als persoonlijke 

geldmachines, door hen verliefd te laten worden en hen vervolgens genadeloos uit te buiten waarbij 

geweld niet wordt geschuwd". U ziet bovendien de ernst van de gepleegde feiten niet in en u toont geen 

enkel respect voor de vrouwen. U stelt immers dat L.D.B. in uw ogen geen slachtoffer is. U stelt enkel 

een seksverslaving te hebben waardoor u er meerdere vriendinnen op nahoudt, wat jaloersheid opwekt. 

Uit het strafdossier blijkt dat u de loverboy-techniek toepast en op een manipulatieve wijze het 

vertrouwen wint van uw slachtoffers, een relatie met hen begint en met hen gaat samenwonen, waarna 

de controle en de dominantie en de uitbuiting door u begint. Het arrest van het Hof van Beroep van 

Antwerpen d.d.19.11.2020 vermeldt ook: “Hef Hof benadrukt dat N.D. zeer gedetailleerd uitlegt hoe 

beklaagde de controle over haar kreeg, door zich als zeer attent en zorgzaam voor te doen en pas 

nadat ze stapelverliefd op hem was en letterlijk alles voor hem zou doen, haar te overtuigen om alle geld 

dat ze verdiende door hem te laten beheren waarbij ze enkel geld kreeg om eten te kopen en haar 

vitrine te betalen, terwijl beklaagde {u} nooit zelf werkt.” Ook hier schuwde u fysiek geweld niet. U was 

volgens N.D. zeer gewelddadig waarbij u regelmatig de inboedel kort en klein sloeg. Volgens uw 

slachtoffer was u onvoorspelbaar en explosief waarbij u haar sloeg en enkele seconden later al wenend 

uw excuses aanbood. U sloeg haar met de vuist, met de platte hand en stampte haar. U passeerde 

soms meermaals per nacht haar vitrine en wanneer u haar op haar kruk zag zitten, kwam u binnen om 

te zeggen dat ze moest rechtstaan om meer klanten te krijgen. Ze moest steeds laten weten waar ze 

was en mocht haar vitrine niet verlaten zonder uw toestemming. Ook wat L.D.B. betreft, staat vast dat u 

dezelfde tactiek hanteerde door ervoor te zorgen dat ze erg verliefd op u werd, zodat u haar vervolgens 

kon uitpersen 

 

U heeft een enorme invloed en u bent zeer manipulatief naar uw slachtoffers. Na de opheffing van het 

aanhoudingsmandaat op 05.09.2019 heeft u nog geprobeerd om de getuigenis van N.D. te beïnvloeden, 

door haar onder druk te zetten, zodat ze een nieuwe, doch ongeloofwaardige en tegenstrijdige 

verklaring aflegde bij de politie. Deze verklaring werd door geen enkel objectief element in het 

strafdossier gesteund. De feiten zijn bewezen verklaard gelet op voornamelijk de tapgesprekken en de 

getuigenverklaringen. 

 

U slaagde er in de periode na de opheffing van het aanhoudingsmandaat d.d. 05.09.2019 niet in om de 

opgelegde voorwaarden na te leven. U schond minstens 4 van de opgelegde voorwaarden waardoor u 

opnieuw onder aanhoudingsmandaat werd geplaatst. Het Hof van Beroep van Antwerpen wilde u dan 

ook geen autonome probatiestraf opleggen aangezien u zich niet zou schikken naar de opgelegde 

voorwaarden, gelet op de flagrante miskenning van de voorwaarden opgelegd door de onderzoeks-

rechter. U werd ook voor 10 jaar uit uw rechten ontzet en er werd u nog een plaatsverbod opgelegd. Dit 

om recidivegevaar tegen te gaan. Bovendien werkte u niet mee met het gerechtelijk onderzoek, u 

weigerde immers de codes van uw Samsung GSM af te geven. 

 

Het recidivegevaar en het gevaar voor de openbare veiligheid is volgens het Hof van Beroep van 

Antwerpen acuut aanwezig. De gepleegde feiten zijn bijzonder zwaarwichtig en gericht op een snelle 

persoonlijke verrijking. Uit het vonnis van de correctionele rechtbank van Antwerpen d.d. 14.05.2020 

(waarvan folio 4 t.e.m. 9 integraal werd overgenomen door het Hof van Beroep) blijkt dat er een grote 

discrepantie was tussen de aangegeven inkomsten en de gelden waarover u bleek te beschikken. Uw 

laatste officieel geregistreerde tewerkstelling bij de Stad Antwerpen was van december 2009 tot en met 

maart 2010. Uit onderzoek bij Western Union blijkt dat u in de periode 2013-2018 een totaalbedrag van 

7.536.11 euro overmaakte naar het buitenland. Tevens ontving u in diezelfde periode 11.242 euro in 

Roemenië. In de periode 2013-2018 heeft u geen belastbare inkomsten aangegeven. Er is bovendien 

gebleken dat er een schril contrast was tussen uw totaal gebrek aan legale inkomsten en uw 

uitgavenpatroon. U heeft al jaren geen enkel legaal inkomen en leeft op de kosten van emotioneel, 

afhankelijke, kwetsbare prostituees. 

 

In mei 2017 werd u al eens aangehouden in een ander gerechtelijk onderzoek naar feiten van seksuele 

uitbuiting. U en een medeverdachte werden toen door de onderzoeksrechter bij beschikking d.d. 

14.06.2017 in voorlopige vrijheid gesteld mits naleving van voorwaarden, waaronder verbod om het 

Schipperskwartier te bezoeken. U werd uiteindelijk, bij beschikking van de raadkamer van 27.12.2017, 

op vordering van het Openbaar Ministerie, buiten vervolging gesteld. 
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De drang naar gemakkelijk geldgewin primeert overduidelijk op het respect voor de fysieke integriteit 

van de uitgebuite, kwetsbare slachtoffers. U trekt duidelijk geen lering uit eerdere veroordelingen. Uit uw 

persoonlijk handelen komt dan ook een volgehouden, voor de maatschappij gevaarlijke criminele 

ingesteldheid naar voren waardoor het niet uit te sluiten valt dat u dergelijk gedrag in de toekomst zal 

herhalen. Bovendien getuigt het herhaaldelijk niet respecteren van de strafrechtelijke bepalingen in 

België expliciet van het niet geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving. 

 

Het gegeven dat u tijdens uw detentie opleidingen volgde en u zich bereid toont nog opleidingen te 

volgen, wijst er niet noodzakelijk op dat u tot inkeer gekomen bent of dat er duidelijk sprake is van een 

gedragswijziging die afbreuk vermag te doen aan het ernstig, reëel en actueel gevaar dat u vormt voor 

de openbare orde. 

 

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

manifeste afwezigheid voor sociale en morele waarden. De vaststelling dat u meermaals veroordeeld 

werd door de politierechtbank, onder meer wegens inbreuken op vervallenverklaring van het recht op 

sturen en tijdens uw jeugd al in aanraking kwam met de jeugdrechtbank, dat u ook in het verleden al 

deel uitmaakte van een strafdossier rond prostitutie, en reeds meermaals voor gewelddadige feiten 

veroordeeld werd, wijst er voorts op dat u geen lessen trok uit eerdere veroordelingen. U blijkt de ernst 

van uw daden niet in te zien, noch schijnt u te begrijpen dat uw gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar 

is. Uit uw persoonlijk handelen komt een volgehouden, voor de maatschappij gevaarlijke criminele 

ingesteldheid naar voren waardoor het helemaal niet uit te sluiten valt dat u dergelijk gedrag in de 

toekomst zal herhalen. Overwegende uw gewelddadigheid, uw gevaarlijke persoonlijkheid, het gegeven 

dat u het gebruik van wapens niet schuwt, uw dorst naar makkelijk verkregen geld en de totale 

minachting voor andermans persoon die voortvloeit uit uw handelingen, bestaat er een ernstig, reëel en 

actueel gevaar voor een nieuwe schending op de openbare orde. De maatschappij dient beschermd te 

worden tegen dergelijke criminele feiten. Het beëindigen van uw verblijfsrecht is dan ook een 

noodzakelijke maatregel voor de bescherming van de orde en ter preventie van strafbare feiten daar uw 

gedrag een werkelijke, actuele en ernstige dreiging vormt voor fundamenteel belang van de 

samenleving, uw persoonlijke belangen wegen niet op tegen het belang van de maatschappij in het 

algemeen. 

 

+++ 

 

Overeenkomstig artikel 62§1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, heeft eenieder het recht 

om gehoord te worden vooraleer jegens hem of haar een nadelige individuele maatregel wordt 

genomen. Op 12.03.2021 werd u in de gevangenis van Antwerpen door een migratiebegeleider op de 

hoogte gesteld van het gegeven dat uw recht op verblijf in België mogelijks beëindigd zou worden. U 

was bereid om samen met de migratiebegeleider reeds gedeeltelijk de vragenlijst in te vullen, maar 

wenste daarna nog overleg te plegen met uw raadsheer. U werd ingelicht dat deze vragenlijst, eventueel 

andere informatie en documenten overgemaakt dienden te worden binnen de 15 dagen geteld vanaf de 

betekening van de vragenlijst. Uw raadsheer verzocht op 23.03.2021 om deze periode te verlengen met 

minstens 30 dagen. Er werd u een verlenging toegekend tot uiterst 16.04.2021. Op 15.04.2021 stuurde 

uw raadsheer een nieuwe vraag tot uitstel omwille van de schoolvakanties en de coronamaatregelen. Er 

werd uitstel verleend tot 23.04.2021. 

 

Op 18.03.2021 heeft u de vragenlijst samen met uw advocaat opnieuw ingevuld en werd er bijkomende 

informatie aangevuld. Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat u Nederlands, Engels, Frans, Roemeens, 

Koerdisch, Perzisch en Bulgaars kan lezen, spreken of schrijven; dat u sinds 2000 in België bent; dat u 

niet in het bezit bent van reisdocumenten; dat u met uw familie gevlucht bent uit Iran naar België omdat 

jullie vervolgd werden in Iran en jullie leven daar ernstig in gevaar was; dat u nooit terug geweest bent 

naar Iran; dat u zelf niet naar de ambassade of enige Iraanse autoriteit bent geweest omdat jullie 

vervolgd werden; dat u enkel Belgische reisdocumenten heeft gehad; dat u diabetes hebt en de 

medische behandeling in Iran zeer slecht is wegens o.a. het embargo en boycot van de internationale 

gemeenschap; dat uw diabetes aan het verergeren is; dat de medicatie die u hier krijgt naar alle 

waarschijnlijkheid niet te verkrijgen is in Iran; dat u voor u in de gevangenis belandde, woonachtig was 

in [...]; dat u daar woonde met uw huidige vriendin, tot ongeveer 18.12.2018; dat uw vriendin daar nog 

steeds woont en dat u als u vrijkomt daar terug zal wonen; dat u zich ook bij uw ouders kan inschrijven, 

dus dat u ofwel terug gaat naar uw laatste adres met uw vriendin waarmee u nog steeds een relatie 

heeft ofwel dat u terug bij uw ouders gaat wonen; dat u een duurzame relatie heeft met [M.A-N.] ([...]); 

dat u familie heeft die in België verblijft, namelijk uw moeder: [N.F.] ([…]), uw vader: [A.S.M.] ([…]), uw 
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broer, [A.S.M.] ([…]), uw zus [A.F.] ([…]), uw tante [N.S.] ([…]), die allen van Belgische nationaliteit zijn; 

dat u van horen zeggen verre familie zou hebben in Iran; dat u met hen nooit contact gehad heeft en 

hen totaal niet kent; dat dit extremistische gelovige personen zijn; dat u ze zelf niet bij naam kent en u 

niet weet waar ze wonen; dat ze uw westerse levenswijze, gelet op hun extreme overtuigingen, zeker 

niet zouden aanvaarden en u waarschijnlijk zouden beschouwen als verrader en vijand; dat u geen 

minderjarige kinderen heeft in uw land van herkomst of in een ander land dan België; dat u ongeveer 10 

jaar was toen u naar België vluchtte; dat het schooljaar reeds begonnen was; dat u eerst de taal moest 

leren; dat u daarna direct gestart bent in het middelbaar, […]; dat u er een de opleiding Nijverheid 

volgde; dat u ook op een andere school heeft gezeten, nl. […]) aan de […]; dat u daar dezelfde richting 

Nijverheid volgde; dat u daarna deeltijds onderwijs gevolgd heeft op CDO-Noord (Centrum voor 

Deeltijds Onderwijs - Werkend Leren Antwerpen Noord) richting Isolatie ([…]), dit betekende dat u 2 

dagen in de week naar school ging en drie dagen werkte op een stageplaats; dat u na het deeltijds 

onderwijs bent gaan werken bij General Motors (GM) waar u de opleiding Monteur volgde, later is GM 

failliet gegaan; dat u in de gevangenis twee diploma’s/certificaten heeft behaald: “VCA-Veiligheid" en 

“VCA - Brandbeveiliging en Leidinggevende”; dat u ook cursussen gevolgd heeft van Engels, Frans en 

ICT; dat u ook ingeschreven staat bij de VDAB als werkzoekende en voor het volgen van opleidingen 

dat u ongeveer anderhalf jaar gewerkt heeft bij GM; dat u altijd gewerkt heeft via veel verschillende 

interim-bureaus als monteur, lasser, inpakker, vaak in de haven van Antwerpen alsook bij de stad 

Antwerpen (als klusjesman, kok enz.); dat u nog niet heeft gewerkt in uw land van herkomst of in een 

ander land dan België; dat u niet opgesloten of veroordeeld werd in een ander land dan België; dat u 

niet gelovig bent; dat als u zou terug keren, uw tatoeages onmiddellijk zouden opvallen; dat uw 

tatoeages verboden zijn in Iran; dat u daardoor de doodstraf kan krijgen; dat u vluchteling bent en uit 

Iran gevlucht bent; dat u daar niet terecht kunt zonder uw leven continu te riskeren; dat u sinds de vlucht 

uit Iran nooit naar daar bent gegaan; dat u er verschrikkelijk veel en levensbedreigende problemen zou 

ondervinden waaronder enkele problemen zijn: 1. Het feit dat u nooit legerdienst (28 maanden) hebt 

gedaan hetgeen weinig genade kent in Iran en waarop een gevangenisstraf staat; 2. Dat uw tatoeages 

verboden zijn; dat uw tatoeages (Perzische koning Darius en twee zoroastrische tatoeages) worden 

beschouwd als symbool van godsverering en in strijd is met de islam waarvoor men de doodstraf kan 

krijgen; het is voor u onoverkomelijk om deze tattoos te verwijderen, omdat ze deel van uw leven 

uitmaken. 3. U kent het land totaal niet (kan de taal ook amper schrijven) en zou daar onmogelijk 

kunnen overleven. U zou zich daar vreemdeling voelen. U heeft niet de minste affiniteit met het land; 4. 

U kent daar ook helemaal geen personen. U heeft met niemand ginder contact. De verre familieleden 

die u niet kent zijn extremisten die u waarschijnlijk met plezier zouden laten arresteren; 5. U heeft geen 

Iraanse identiteitsdocumenten en kan wegens uw situatie geen contact opnemen met de ambassade. 

Indien u dit zou doen, zou u uw eigen doodvonnis tekenen. Als Iran zou weten voor welke feiten u in de 

gevangenis zit (mensenhandel en uitbuiting van prostitutie) wordt u gegarandeerd gedood en krijgt u de 

doodstraf. Mogelijks wordt u ook gefolterd. U zal zeker geen eerlijk proces krijgen. U zal zelfs geen 

advocaat krijgen. 6. Uw vriendin is katholiek. U zou niet met haar kunnen trouwen. U zou van 

godsdienst moeten veranderen en u zou moslim moeten worden (hetgeen u niet bent; en u zou moeten 

doen alsof). U wordt beschouwd als afvallige en riskeer de doodstraf; 7. Uw vader had een hoge positie 

in het leger in Iran. Jullie worden beschouwd als landverraders. De zoon wordt in Iran beschouwd als de 

opvolger van de vader en wordt er mee vereenzelvigd; als zoon van uw vader die in het verleden door 

de autoriteiten om voor u totaal onbekende redenen werd vervolgd, zal u in het vizier van de autoriteiten 

komen en op uw beurt in uw vaders plaats vervolgd worden. 8. U nam deel aan een aantal betogingen 

tegen het regime. In januari 2018 betoogde u voor de Iraanse ambassade in Brussel naar aanleiding 

van de protesten in Iran tegen de verhoging van de voedselprijzen en in het kader van de frauduleus 

verlopen presidentsverkiezingen in 2009 nam u aan een tweetal betogingen deel, één voor het 

Europese Parlement en één voor de Iraanse ambassade. U nam in het verleden ook deel aan een grote 

betoging van de MKO (People’ s Mojahedin Organization of Iran of Mojahedin-e Khalq) in Parijs in de 

periode 2013-14 tegen de Iraanse regering. De kans is reëel dat spionnen van Iran de betogers 

(waaronder uzelf) hebben gefotografeerd. 9. Uw westerse mentaliteit zal in Iran niet worden aanvaard. 

De kans is groot dat u bij terugkeer het daglicht niet meer zal zien. Uw raadsheer benadrukt dat het 

CGVS stelde dat een verwijderingsmaatregel niet verenigbaar was met de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet en u noch direct of indirect mocht worden teruggeleid naar Iran. 

 

Op 14.04.2021 voegde meester BAKI Samir volgende documenten toe: studie en werk en bezoek in de 

gevangenis; Bewijs van inschrijving - stedelijk onderwijs te Antwerpen - werkend leren Antwerpen 

Noord, afgeleverd te Antwerpen op 10 april 2021 voor het volgen van het deeltijds beroeps secundair 

onderwijst voor de opleiding machinaal houtbewerker voor het schooljaar 2005-2006 en machinaal 

houtbewerker voor het schooljaar 2006-2007, met als inschrijvingsdatum 2 februari 2006 en 

uitschrijvingsdatum 8 september 2006; Diploma Veiligheid voor operationeel Leidinggevende, VCA 



  

 

RvV X - Pagina 10 van 23 

geldig van 21.12.2020 tot 21.12.2030, uitgiftedatum 21.12.2020; bijkomende info van het Centraal 

Diplomaregister d.d. 21.12.2020, Diploma Veiligheid voor operationeel Leidinggevende, VCA geldig van 

21.12.2020 tot 21.12.2030 en de Opleiding Basis - Basisveiligheid VCA geldig tot 03.03.2030; Brief naar 

de directie van de gevangenis te Hoogstraten met de vraag om de opleiding plaatslagen en 

automechanica te kunnen volgen - datum opmaak onbekend; overzicht loopbaan VDAB d.d. 

26.03.2021; Bezoektoelating in de gevangenis en bezoekgeschiedenis van 13.08.2020 tot 16.03.2021; 

belgeschiedenis, deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4 van 08.11.2019 tot 31.03.2021 naar familie en vriendin; 

samenstelling van het gezin d.d. 25.03.2021 van uw moeder [N.F.] en uw vader [A.S.M.] en hun 

identiteitskaarten; brief van uw zus [A.F.] medeondertekend door uw vader [A.S.M.]; samenstelling van 

het gezin d.d.12.04.2021 van uw neef [K.S.] [....], Belgische nationaliteit sinds 12.01.2021 met zijn 

echtgenote [G.N.F.G.] [...] Belgische nationaliteit ) en hun dochters [K.M.] ([…], Belgische nationaliteit ) 

en [K.A.] ([...], Belgische nationaliteit) en hun identiteitskaarten; samenstelling van het gezin 

d.d.06.04.2021 van uw broer, [A.S.M.] [....], Belgische nationaliteit sinds 11.07.2008, met zijn echtgenote 

[A.S.M.] [....], Belgische nationaliteit sinds 10.07.1988 en zijn dochter [A.A.] [....], Belgische nationaliteit 

en zijn zoon [A.R.] [....], Belgische nationaliteit; samenstelling van het gezin d.d. 23.12.2020 van uw zus 

[A.F.] […], Belgische nationaliteit sinds 11.07.2008; brief van uw broer en zijn echtgenote d.d. 

07.04.2021 met hun identiteitskaarten; brief van uw neef [K.S.]; samenstelling van het gezin 

d.d.13.04.2017 van uw tante [N.S.] [....], Belgische nationaliteit sinds 24.01.2011 en haar identiteitskaart; 

Engelstalige brief van uw vriendin [M.A.-N.]; huurcontract op naam van [A.-N.M.] en op uw naam dat 

ingaat op 01.01.2016 tot 21.12.2016, gedaan te Antwerpen op 29.12.2015; Roemeense identiteitskaart 

van [A.-N.M.], geldig van 24.02.2020 tot 28.06.2030 afgeleverd te SPCLEP BRAILA; Een attest van uw 

burgerlijke staat en historiek van uw adressen d.d. 23.03.2018; foto’s van familie en vriendin: 9 bis 

aanvraag + stavingstukken door uw ouders ingediend regularisatieverzoek en bijlagen 07.10.2002. 

 

Op 23.04.2021 voegde uw raadsheer meester BAKI Samir nog bijkomende documenten toe: Attest Sito 

5 d.d. 28.06.2002 onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers; schoolattest Sito 5 d.d. 30.06.2002; 

schoolattest d.d. 21.04.2021 afgegeven door Go! Spectrumschool, Campus Deurne, Overzicht van 

schoolloopbaan op het GOI Atheneum Hoboken. Mail van de school, d.d. 19.04.2001. 

 

+++ 

 

U verklaarde een duurzame relatie te hebben met [M.A.-N.] ([...], Roemeense nationaliteit). Om jullie 

relatie te staven werden volgende documenten voorgelegd: een Engelstalige brief van uw vriendin, een 

niet- ondertekende huurovereenkomst d.d. 29.12.2015 voor een duplex gelegen in [...] waarop zowel uw 

naam als die van uw vriendin vermeld staat als huurder; de Roemeense identiteitskaart van uw vriendin, 

een aantal foto’s van u en uw vriendin, uw belgeschiedenis waaruit blijkt dat jullie regelmatig telefonisch 

contact hebben en de bezoekgeschiedenis waaruit blijkt dat zij u regelmatig bezoekt in de gevangenis. 

Jullie zouden de intentie hebben te huwen en een gezin te stichten. Na uw vrijlating kan u mogelijks bij 

uw vriendin gaan wonen. 

 

Uit nazicht van de registers blijkt dat [M.A.-N.] zich op 26.11.2012 aanmeldde bij het gemeentebestuur 

van de Stad Antwerpen om haar aanwezigheid op het grondgebied te melden, zij werd die dag in het 

bezit gesteld van een formulier “Melding van de aanwezigheid” (bijlage 3ter). Met dergelijke bijlage 3 

kan een EU burger maximum 3 maanden in België verblijven. Mevrouw heeft nooit een 

verblijfsaanvraag voor een verblijf langer dan drie maanden ingediend. 

 

Uit het vonnis van de Correctionele Rechtbank van Antwerpen d.d. 14.05.2020 waartegen u beroep 

indiende, blijkt dat uw vriendin onder de naam 'Eva’ als prostituee werkt(e) in het Schipperskwartier. Het 

is niet onredelijk te veronderstellen dat uw vriendin [M.A.-N.] op de hoogte was van uw criminele feiten, 

aangezien zij in het aanhoudingsmandaat van 06.11.2019 vermeld werd als mogelijk slachtoffer en dat 

er ook een absoluut contactverbod met u werd opgelegd. 

 

U woonde nooit officieel samen met mevrouw [M.]. U legt wel een niet-ondertekend huurcontract voor 

een duplex gelegen in [...] voor waarop zowel uw naam als die van uw vriendin vermeld staat als 

huurders. In voormeld vonnis verklaarde u geen huur te moeten betalen voor de woning in […] omdat dit 

een pand van een klant van één van uw ex-vriendinnen zou betreffen. U verklaarde er niet vaak te 

verblijven en meestal bij één van uw vriendinnen te verblijven. 

 

In haar schrijven, geeft mevrouw [M.] aan dat zij sinds 13.12.2010 een relatie heeft met u. Zoals 

eveneens uit het vonnis d.d. 14.05.2020 blijkt, had u in tussentijd ook een relatie met uw slachtoffers. Zo 
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zou u bijvoorbeeld eind 2018 een tijdje een relatie gehad hebben met L.D.B., een prostituee die u 

aanvankelijk als klant bezocht. Voordien had u een relatie met N.D. 

 

Gelet op de feiten waarvoor u veroordeeld werd op 19.11.2020 en de karaktereigenschappen die aan de 

basis van deze feiten liggen, kan terecht de duurzame aard van uw relatie met mevrouw [M.] in vraag 

gesteld worden. Mogelijks wordt ook zij door u gemanipuleerd, gebruikt en bedreigd. 

 

Hoe het ook zij, indien jullie weldegelijk een duurzame relatie zouden hebben, ligt geen enkel stuk voor 

waaruit blijkt dat deze relatie enkel in België zou kunnen voortgezet worden. Mevrouw heeft de 

Roemeense nationaliteit. Zoals reeds opgemerkt werd, heeft zij nooit een aanvraag ingediend om langer 

dan drie maanden in België te mogen verblijven, althans niet onder de identiteitsgegevens vermeld op 

de voorgelegde identiteitskaart. Mevrouw heeft haar verklaring bovendien in het Engels geschreven, 

waaruit blijkt dat ze de Belgische landstalen niet genoeg beheerst om zich er voldoende in uit te 

drukken. Uit niks blijkt dat er onoverkomelijke obstakels zouden zijn om jullie relatie elders verder te 

zetten. Mogelijks kan u een recht op verblijf bekomen in Roemenië op basis van deze relatie. Er liggen 

momenteel geen stukken voor waaruit blijkt dat u dit reeds probeerde en dat dit u geweigerd werd. U gaf 

zelf aan Roemeens te spreken en uit het vonnis d.d. 14.05.2020 blijkt dat u al enkele keren in Roemenië 

was. Mogelijks is mevrouw bereid zich samen met u opnieuw in Roemenië te vestigen. 

 

Indien mevrouw in België wenst te blijven, zal zij zich eerst in orde moeten stellen met de 

Vreemdelingenwet. Indien haar een verblijfsrecht van meer dan drie maanden toegekend zou worden, 

kunnen jullie contact onderhouden via de moderne communicatiemiddelen of middels bezoeken in een 

derde land waar u verblijf bekomt. De bescherming van de openbare orde weegt zwaarder dan uw 

relatie met mevrouw [M.]. 

 

Uit de registers blijkt inderdaad dat uw moeder ([N.F.] [...], Belgische nationaliteit sinds 11.07.2008), uw 

vader ([A.S.M.], [...],, Belgische nationaliteit sinds 11.07.2008), uw broer ([A.S.M.], [...],, Belgische 

nationaliteit sinds 11.07.2008) en uw zus ([A.F.], [...],, Belgische nationaliteit sinds 11.07.2008) in België 

woonachtig zijn. De relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen en tussen broers en zussen, valt 

enkel onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM van het Europees verdrag van de Rechten van 

de Mens (hierna EVRM). Indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan 

gewoonlijke affectieve en emotionele banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, 

§33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59). 

 

Uit uw administratief dossier blijkt niet dat er sprake zou zijn van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid, noch van een relatie die dusdanig hecht is dat deze valt onder de door artikel 8 van het 

EVRM geboden bescherming tussen u en uw ouders of tussen u en uw broer en zus. Sinds 11.12.2012 

stond u niet meer op eenzelfde adres ingeschreven als uw ouders. Het gegeven dat uw ouders en 

sommige van uw familieleden u komen bezoek in de gevangenis en dat u belt met uw familie wijst niet 

op een bijzondere afhankelijkheidsband die verder reikt dan de normale affectieve banden. 

 

Uit het gegeven dat u na uw vrijstelling uit de gevangenis bij uw ouders zou kunnen gaan wonen (indien 

u niet bij uw vriendin zou gaan wonen), kan niet ipso facto een band van bijzondere afhankelijkheid 

tussen u en deze familieleden worden afgeleid. U schond in het verleden de voorwaarden om bij uw zus 

te gaan wonen en u werd in het verleden bovendien ook veroordeeld voor intrafamiliaal geweld 

tegenover uw zus en uw moeder. Financiële ondersteuning kan door de familie gegeven worden ook als 

u in het buitenland verblijft (bijvoorbeeld door middel van stortingen). Een louter financiële 

afhankelijkheid en het inwonen volstaat niet om een bijzondere afhankelijkheid van uw familie aan te 

tonen. Uw leeftijd (momenteel 32) laat in beginsel toe te veronderstellen dat u in staat kan worden 

geacht om op zelfstandige basis een leven te leiden en in uw levensonderhoud te voorzien. 

 

Uw zus en vader vermelden in hun schrijven dat uw moeder ziek is door de stress van uw huidige 

situatie. Er liggen geen medische stukken voor waaruit blijkt dat uw moeder daadwerkelijk ziek is en uw 

aanwezigheid noodzakelijk zou zijn. Hoe dan ook zou u gezien uw detentie niet voor haar kunnen 

zorgen indien zij zorg nodig zou hebben en zouden uw andere familieleden die zorg op zich moeten 

nemen 

 

Uw ouders, zus en broer hebben de Belgische nationaliteit en kunnen België vrijelijk in- en uitreizen en 

kunnen dan ook contact met u onderhouden middels (korte) bezoeken aan u daar waar u zich zal 

vestigen, alsook middels de moderne communicatiemiddelen. 
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Uw schoonzus en de kinderen van uw broer zijn eveneens woonachtig in België. Ook uw tante ([N.S.], 

[...], Belgische nationaliteit sinds 24.01.2011) en uw neven ([K.S.], [...],, Belgische nationaliteit sinds 

12.01.2021 en [K.M.], [...], nationaliteit Iran, B-kaart geldig tot 03.01.2024, gesupprimeerd op 

29.01.2020), alsook hun partners en kinderen, zijn woonachtig in België. 

 

Overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Litouwen; EHRM 17 

februari 2009, Onur/Groot-Brittannië; Mole N., Asylum and the European Convention on Human Rights, 

Straatsburg, Council of Europe Publishing, 2007, 97) kan slechts van een door artikel 8 van het EVRM 

beschermd familie- en gezinsleven tussen verwanten worden gesproken indien, naast de 

afstammingsband, een bijzondere vorm van afhankelijkheid blijkt. Een bijzondere afhankelijkheidsband 

met één van deze familieleden is niet aangetoond (de afstammingsband werd evenmin aangetoond 

maar dat terzijde). Dat sommigen van hen u soms bezoeken in de gevangenis, dat jullie telefonisch 

contact onderhouden en dat sommigen een brief schreven naar aanleiding van de mogelijke beëindiging 

van uw verblijf, wijst op zich niet op een bijzondere afhankelijkheidsband. Uw familieleden kunnen 

contact met u blijven onderhouden middels (korte) bezoeken en middels moderne 

communicatiemiddelen. Bovendien kunnen zij u blijven steunen, bijvoorbeeld financiële steun bieden bij 

uw herintegratie in het land waar u zich zal vestigen. 

 

Alhoewel uw familie in hun brieven meldt dat u uit uw fouten heeft geleerd en dat u familie heeft waar 

naar u kan opkijken om tot het besef te komen dat er andere manieren en wegen zijn in het leven die 

men kan nemen, heeft de aanwezigheid van uw familie, u er niet van kunnen weerhouden om niet 

minder dan 5 strafrechtelijke veroordelingen op te lopen. Er ligt geen enkel stuk voor waaruit blijkt dat zij 

nu plots wel in staat zouden zijn u op het rechte pad te houden. Dat uw contact met hen moeilijker zal 

verlopen is enkel en alleen het gevolg van uw eigen misdadig gedrag. De maatschappij heeft het recht 

zich te beschermen tegen mensen die ondanks meerdere kansen gekregen te hebben, blijven weigeren 

zich aan de geldende regels te houden en die door hun persoonlijk gedrag een gevaar betekenen voor 

anderen. 

 

+++ 

 

Het wordt niet betwist dat het beëindigen van uw verblijf een inmenging vormt in uw privéleven gezien 

de duur van uw verblijf in België. Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor 

het privéleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van 

het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of 

meerdere van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover 

ze noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. De inmenging wordt als 

noodzakelijk beschouwd voor de bescherming van de orde en ter voorkoming van strafbare feiten. 

 

U bent op 12-jarige leeftijd in België aangekomen, momenteel bent u 32 jaar oud. Het is inherent aan 

een langdurig verblijf dal hier een schoolopleiding is genoten, dat u andere opleidingen heeft gevolgd, 

dat u vloeiend Nederlands spreekt, dat er behalve de familieleden ook sociale en culturele banden zijn. 

Het is begrijpelijk dat u tijdens uw verblijf in België vriendschappen hebt opgebouwd, dat uw sociale 

leven zich hier afspeelt en dat u hobby’s, waaronder voetbal, beoefende in uw jeugd. Dit betekent echter 

niet dat er niet van u gevergd zou kunnen worden dat u nadat uw recht op verblijf beëindigd werd, 

België zou verlaten. Uit niks blijkt dat de banden die u met België opgebouwd hebt van een dergelijke 

uitzonderlijke aard zouden zijn dat deze vermogen op te wegen tegen het ernstig en acute gevaar dat u 

door uw persoonlijk gedrag kan worden geacht te vormen voor de openbare orde. Meer nog, het lijkt 

duidelijk dat uw gedrag, dat een ernstige verstoring van de openbare orde vormt, blijk geeft van de 

afwezigheid van de wil om werkelijk te integreren in de samenleving waarbinnen u zich ophoudt. 

Integratie veronderstelt ook dat men de Belgische reglementering respecteert en zich aldus onderhoudt 

aan het plegen van strafbare feiten. U heeft niet minder dan 5 strafrechtelijke veroordelingen en bent toe 

aan uw 7e detentie. 

 

U kan via de moderne communicatiemiddelen contact onderhouden met uw vrienden in België en zij 

zouden u, indien gewenst, kunnen bezoeken daar waar u zich zal vestigen. 

 

Het gegeven dat u in het verleden sporadisch gewerkt heeft in België, bereid bent te werken in de 

toekomst en verschillende cursussen/opleidingen volgde en nog wenst te volgen, is niet van dien aard 

om onderhavige maatregel te milderen. Trouwens, voor zover u een reële kans zou maken op de 

Belgische arbeidsmarkt zou toch mogen verwacht worden dat u intussen duidelijke economische 

banden zou hebben opgebouwd en zou kunnen buigen op een duidelijk werkverleden. Uw laatste 
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officieel geregistreerde tewerkstelling eindigde op 25.03.2010, sindsdien werd u niet meer officieel 

tewerkgesteld. Uit het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen d.d. 14.05.2020 (waarvan 

folio 4 t.e.m. 9 integraal werd overgenomen door het Hof van Beroep) blijkt dat u verklaarde geen werk 

en geen inkomsten te hebben. Er was, zoals supra reeds vermeld, een grote discrepantie tussen de 

aangegeven inkomsten en de gelden waarover u bleek te beschikken. Uw uitgavenpatroon stond in 

schril contrast met het totaal gebrek aan legale inkomsten. Zo reisde u regelmatig met het vliegtuig, 

voerde u gesprekken over de aankoop van een luxehorloge van 5.000 euro, nam u geregeld de taxi en 

at u dagelijks in een pittazaak. Uit onderzoek bij Western Union is gebleken dat u in de periode van 

2013-2018 een totaalbedrag van 7.536,11 euro overmaakte naar het buitenland. Tevens ontving u in 

dezelfde periode 11.242,00 euro in Roemenië. Niet-aangegeven arbeid in loondienst of zwartwerk 

schaadt het economisch en sociaal stelsel en is bovendien strafbaar. Verder tonen de gepleegde 

strafbare feiten een hunker naar snel en makkelijk winstbejag aan. 

 

Er liggen geen stukken voor waaruit blijkt dat u buiten België geen job zou kunnen vinden om in uw 

levensonderhoud te kunnen voorzien. De werkervaring die u in België opgedaan heeft, alsook de 

opleidingen en cursussen die u volgde, kunnen alleen maar in uw voordeel werken bij het vinden van 

een job elders. U heeft daarenboven kennis van verschillende talen: Nederlands, Engels, Frans, 

Roemeens, Koerdisch, Perzisch en Bulgaars. Bovendien kunnen uw familieleden en/of vrienden die in 

België verblijven, u financieel steunen tot u een eigen inkomen heeft. U zal bij uw strafeinde trouwens 

41 jaar oud zijn. Het is niet onredelijk te veronderstellen dat u op die leeftijd in staat geacht kan worden 

om op zelfstandige basis een leven te leiden en in uw levensonderhoud te voorzien, ongeacht of u steun 

van familie krijgt. 

 

De bescherming van de openbare orde weegt zwaarder dan de privébelangen die u kan doen gelden. 

 

+++ 

 

U haalde meerdere redenen aan waarom u niet zou kunnen terugkeren naar Iran en wijst op het feit dat 

het CGVS van oordeel is dat een verwijderingsmaatregel niet verenigbaar is met de artikelen 48/3 en 

48/4 van de Vreemdelingenwet en dat u noch direct noch indirect mag worden teruggeleid naar Iran. 

Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat onderhavige beslissing enkel een einde stelt aan uw verblijf 

in België en geen verwijderingsmaatregel inhoudt. Een onderzoek naar een mogelijke schending van 

artikel 3 EVRM dient pas gevoerd te worden wanneer er effectief een gedwongen verwijderings-

maatregel opgelegd wordt. Het is een gevolg van uw persoonlijk gedrag dat een werkelijke, actuele en 

ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving, dat u het grondgebied 

van België in de toekomst, na uw vrijstelling uit de gevangenis, waarschijnlijk zult moeten verlaten. U 

heeft nog tijd tot uw strafeinde of tot u eventueel een “voorwaardelijke invrijheidstelling met het oog op 

verwijdering van het grondgebied" toegekend zou worden door de Strafuitvoeringsrechtbank om 

voorbereidingen te treffen zodat u België kan verlaten. 

 

+++ 

 

U stelde diabetes te hebben en vermeldde dat deze aandoening steeds aan het verergeren is. U 

preciseert verder niet en staaft dit geenszins met een medisch bewijsstuk. U houdt geen rekening met 

het feit dat de Administratie geen toegang heeft tot uw medische gegevens en dat de gevangenisarts 

gehouden is tot het beroepsgeheim. U vreest dat u de medicatie niet in Iran zal kunnen verkrijgen. 

Aangezien het CGVS van oordeel is dat u noch direct noch indirect mag worden teruggeleid naar Iran 

en er aan uw beëindiging van verblijf geen verwijderingsbeslissing gekoppeld is, is de angst om de 

medicatie niet in Iran te vinden niet van toepassing” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding te zijnen laste te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 22 en 23 van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
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van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag 

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

4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van het redelijk-

heidsbeginsel, van de materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Zijn betoog luidt als volgt: 

 

8.1. Artikel 22 Vreemdelingenwet bepaalt: “§ 1. De minister kan een einde maken aan het verblijf van de 

volgende onderdanen van derde landen om ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid: 

1° de gevestigde onderdaan van een derde land; 

2° de onderdaan van een derde land die de status van langdurig ingezetene in het Rijk geniet; 

3° de onderdaan van een derde land die gemachtigd of toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie 

maanden in het Rijk sinds ten minste tien jaar en die er sindsdien ononderbroken verblijft. ” 

 

Artikel 23 Vreemdelingenwet bepaalt: “§ 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.” 

 

De hierboven aangehaalde wetsbepalingen werden ingevoerd door de wet van 24 februari 2017 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het doel de bescherming van de openbare orde en 

de nationale veiligheid te versterken. In de voorbereidende werken wordt uiteengezet dat “[er] in het 

bijzonder aangepaste maatregelen genomen [moeten] kunnen worden in gevallen van terrorisme, 

gevallen die met terrorisme verband houden, gewelddadige radicalisering en/of vrijheidsonderdrukking 

of andere vormen van zware criminaliteit. ” (MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 

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

van vreemdelingen, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te 

versterken. Parl.St., Kamer, 2016-2017, DOC 54 2215/001. p. 17). 

 

Er wordt hierin verder gesteld dat 'openbare orde" “[...] hoe dan ook, naast de verstoring van de 

maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, [...] veronderstelt dat er sprake is van 

een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de 

samenleving aantast. ”. (arrest Z. Zh., van 11 juni 2015, C-554- 13, EU:C:2015:377, punten 48 en 50 en 

vermelde rechtspraak; arrest H.T., van 24juni 2015, C 373-13, EU:C:2015:413, punt 79; arrest Byankov, 

C-249/11, EU:C:2012:608. punt 40 en vermelde rechtspraak)“ (Ibid., p. 20). Daarnaast wordt in de 

voorbereidende werken het volgende gesteld: “(...) (O)m te weten of de betrokkene door zijn persoonlijk 

gedrag een actuele en werkelijke, en voldoende ernstige bedreiging is voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid, gelet op zijn verblijfssituatie, (moet) rekening worden gehouden met elk feitelijk 

gegeven of gegeven van juridische aard betreffende zijn situatie die deze kwestie zou kunnen 

ophelderen (arrest ZH. en O., van 11 juni 2015 C-554/13, EU:C:20l5:377, punt 61). 

 

Verder moeten “ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid" worden onderscheiden van 

gewone “redenen van openbare orde of nationale veiligheid" en “dwingende redenen van openbare orde 

of nationale veiligheid”. “Ernstige redenen" vertalen het idee dat de omstandigheden van het geval een 

belangrijkere graad van ernst moeten vertonen dan de gewone “redenen" terwijl “dwingende redenen" 

vereisen dat de omstandigheden van het geval nog ernstiger zijn. Daaruit volgt dat het begrip "ernstige 

redenen" breder is dan het begrip “dwingende redenen” (Ibid., p. 23 met verwijzing naar rechtspraak van 

het HvJ, zie ook HvJ 22 mei 2012, P.I. t. Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid, nr. C-348/09, pt. 

19). 

 

De wetgever benadrukte voorts dat wanneer de overheid overweegt een einde te maken aan het verblijf 

om redenen van openbare orde of nationale veiligheid zij “geval per geval, [moet] nagaan of de 
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bedreiging die de betrokkene vertegenwoordigt wel voldoende ernstig is om dat te doen, gelet op zijn 

verblijfsstatus. Daartoe moeten alle relevante gegevens, feitelijke en juridische, die specifiek zijn voor 

het geval in aanmerking worden genomen. Verscheidene factoren kunnen zo van invloed zijn op de 

ernst van de bedreiging, zoals de aard of de omvang van de feiten, de aard en de ernst van de 

opgelopen of uitgesproken sancties, de juridische en/of politieke context van de feiten, zowel op 

nationaal als op internationaal vlak, de status van het slachtoffer, de graad van verantwoordelijkheid of 

betrokkenheid van de betrokkene, de sociale of beroepsstatus van de betrokkene, zijn neiging tot 

herhaling of tot volhouden van zijn gedrag, de modus operandi, enzovoort. Zo kan, conform de 

rechtspraak van het Hof van Justitie, het begrip “ernstige redenen van openbare orde of nationale 

veiligheid“ het deelnemen aan of ondersteunen van terroristische activiteiten of van een terroristische 

organisatie (arrest H.T., 24 juni 2015, C- 373/13, ECLI:EU:C:2015:413), de aan de drugshandel 

gerelateerde criminaliteit (arrest Tsakouridis, 23 november 2011, C-145/09, EU:C:2010:708; arrest 

Calfa, 19 januari 1999, C-348/96, EU:C: 1999:6; arrest Orfanopoulos en Oliveri, 29 april 2004, C-482/01 

en C-493/01, EU:C:2004:262), de daden van seksueel misbruik of verkrachting jegens een minderjarige, 

de mensenhandel en de seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen, de illegale handel in drugs, de 

illegale wapenhandel, het witwassen van geld, de corruptie, de vervalsing van betaalmiddelen, de 

cybercriminaliteit en de georganiseerde misdaad (arrest P.I., 22 mei 2012, C-348/09, EU:C:2012:300), 

of nog de fiscale fraude (arrest Aladzhov, 17 november.2011, C-434/10, EU:C:2011:750), dekken.” De 

wetgever benadrukte wel “dat zelfs bij dergelijke feiten de bevoegde overheid elke situatie in zijn geheel 

moet onderzoeken, zodat er niet automatisch een einde aan het verblijf kan worden gemaakt om 

"ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid”. Het kan immers voorkomen dat de 

omstandigheden van de zaak niet de graad van ernst hebben die vereist is om als zodanig te worden 

gekwalificeerd. In het licht van de bovenvermelde arresten kunnen daarentegen de feiten die toelaten te 

besluiten tot het bestaan van “ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid” ook heel 

goed vallen, in bijzonder ernstige omstandigheden, onder het begrip “dwingende redenen van nationale 

veiligheid”. Het feit bijvoorbeeld een persoon toevallig of bij een passionele misdaad te hebben gedood 

zal niet op dezelfde manier worden bekeken als een moord die perfect georkestreerd is of in bende is 

gepleegd of deel uitmaakt van een serie moorden. Zo zal ook het bezit van drugs voor persoonlijk 

gebruik een heel ander karakter hebben dan het vervoeren van drugs in het kader van een 

georganiseerde drugshandel in een stad of op internationale schaal. ” (MvT, Parl.St., Kamer, 2016-17, 

nr. 2215/001, p. 22-25). 

 

De algemene vaststelling dat strafbare feiten werden gepleegd die de openbare orde of de nationale 

veiligheid in het gedrang kunnen brengen, volstaat op zich niet om beperkende verblijfsmaatregelen te 

nemen. Maatregelen die worden genomen ter bescherming van de openbare orde, zoals een 

beëindiging van verblijf, mogen uitsluitend gebaseerd zijn op het persoonlijk gedrag van de betrokken 

vreemdeling waaruit een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving blijkt (zie in deze zin HvJ 13 september 2016, C-165/14, Rendon Marin, pt. 

59-61). Dit impliceert een individueel onderzoek van het voorliggende geval. In die zin kan het bestaan 

van strafrechtelijke veroordelingen op zichzelf geen reden of motivering vormen voor de beëindiging van 

een verblijfsrecht. Bij het beoordelen van een bedreiging voor de openbare orde moet rekening worden 

gehouden met de aard en ernst van de strafbare feiten, het aantal strafbare feiten en de veroorzaakte 

schade. Naast voldoende ernstig en werkelijk, dient deze bedreiging ook actueel te zijn. De vaststelling 

van een actuele bedreiging vereist in regel dat de betrokken vreemdeling een neiging vertoont om een 

crimineel gedrag in de toekomst voort te zetten, vol te houden of te herhalen (HvJ 22 mei 2012, C-

348/09, P.I. t Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid, pt. 30; MvT, Parl.St., Kamer 2016-2017, DOC 

54 2215/001, p. 24). Het is aan de nationale overheden, in voorliggende zaak de bevoegde staats-

secretaris, om in elk afzonderlijk geval te (be)oordelen of het gedrag van de betrokken vreemdeling een 

gevaar voor nieuwe ernstige verstoringen van de openbare orde of nationale veiligheid oplevert, wat 

desgevallend een onderzoek naar het risico van recidive kan omvatten. De staatssecretaris moet 

derhalve zijn besluit baseren op een inschatting van het toekomstig gedrag van de betrokken 

vreemdeling en dit aan de hand van de objectieve elementen, zoals deze voorliggen op het ogenblik dat 

zij een beslissing neemt en die blijken uit het administratief dossier. 

 

Hiervoor dienen alle relevante gegevens, feitelijke en juridische, die specifiek zijn voor het geval in 

aanmerking te worden genomen. 

 

Uit bovenstaande bepalingen blijkt dat de beëindiging van het verblijf een mogelijkheid is wanneer er 

sprake is van ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid. Het gedrag van de 

betrokkene moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving zijn. 
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Er moet ook rekening worden gehouden met de volgende elementen: 1) de ernst of de aard van de 

inbreuk op de openbare orde of de nationale veiligheid of met het gevaar dat van hem uitgaat, en 2) met 

de duur van zijn verblijf in het Rijk. Er moet ook rekening worden gehouden met 3) het bestaan van 

banden met het land van verblijf of 4) met het ontbreken van banden met zijn land van oorsprong, 5) 

met de leeftijd en met 6) de gevolgen voor hem en zijn familieleden." 

 

In de bestreden beslissing is volgens verzoeker onvoldoende rekening gehouden met de redenen die 

zijn recht op verblijf steunen en die zich verzetten tegen een afneming van dat recht. Er werd 

onvoldoende rekening gehouden met de overgemaakte informatie en stukken. Verzoeker meent dat het 

evenredigheidsbeginsel niet gerespecteerd is, waardoor zijn grondrechten en die van partner en familie, 

worden geschonden. 

 

Verzoeker is op jonge leeftijd met zijn gezin uit Iran naar België gevlucht. Na een ononderbroken verblijf 

van meer dan 20 jaar in België is hij volkomen geïntegreerd in de samenleving in België. Hij is hier naar 

school geweest en heeft hier bij heel wat verschillende werkgevers gewerkt. Al zijn vrienden en 

familieleden waarmee hij contact onderhoudt, verblijven in België. Het sociaal netwerk en leefwereld van 

verzoeker bevinden zich hier. Al meer dan tien jaar heeft verzoeker ook een duurzame relatie in België 

met een Roemeense onderdane. Zij hebben feitelijk ook samen gewoond in België. 

 

Dat het in de gegeven omstandigheden waarin verzoeker zich bevindt, het niet redelijk of zorgvuldig is 

van de Dienst Vreemdelingenzaken om het langdurige verblijf van verzoeker in te trekken. Er is geen 

enkele verplichting om het verblijf in te trekken. Om het verblijf in te trekken moet er sprake zijn van 

ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid. Simpele redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid zoals bepaald in artikel 21 Vreemdelingenwet zijn onvoldoende. Het moet dan ook 

gaan om bijzonder ernstige feiten en de toepassing van deze bepaling moet streng worden beoordeeld. 

 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken onvoldoende rekening heeft gehouden met de criteria opgesomd in 

artikel 23 Vreemdelingenwet. Gelet op de zeer lange duur van het verblijf van verzoeker, de sterke 

banden met België (zijnde het enige land waarmee hij momenteel een band heeft), het ontbreken van 

banden met Iran (zijnde het land waarmee alle banden zijn verbroken en waar hij niet kan terugkeren), 

en de gevolgen van de beëindiging voor verzoeker, zijn partner en familie is een beëindiging van het 

verblijf niet te rechtvaardigen. 

 

Verzoeker vormt op het moment van het nemen van de bestreden beslissing geen ernstige bedreiging 

(meer) voor de openbare orde of nationale veiligheid, waardoor zijn verblijf niet beëindigd kan worden. 

Of de bedreiging werkelijk en actueel is, blijkt niet uit de beslissing, laat staan of een fundamenteel 

belang van de samenleving bedreigd wordt. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken hecht duidelijk een belangrijkere rol aan de eerbiediging van de 

openbare orde, dan aan het gezins- of privéleven en heeft deze op geen enkele wijze of  moment tegen 

elkaar afgewogen. Ook wordt er geen rekening gehouden met de andere elementen waarmee zij 

rekening diende te houden. De Dienst Vreemdelingenzaken kan zich niet beperken tot de simpele 

stelling dat er sprake is van een familieband of een privéleven zonder hier de nodige gevolgen uit af te 

leiden, zonder deze specifieke omstandigheden mee te nemen in zijn beoordeling, om daarna 

onvoorwaardelijk voorrang te verlenen aan een beweerde bescherming van de openbare orde. Met de 

persoonlijke en familiale situatie van verzoeker of met de gevolgen van de bestreden beslissing werd 

ten onrechte geen enkele rekening gehouden. 

 

Hij heeft zich immers herpakt en heeft afstand genomen van het verleden. Hij heeft zijn straf ondergaan 

en heeft zijn lessen getrokken. De conclusies van de Staatssecretaris over zijn actueel én ernstig 

gevaar zijn louter hypothetisch en automatisch afgeleid uit zijn strafblad. 

 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken niet aantoont dat verzoeker nog beweerdelijk actueel een gevaar 

zou betekenen voor de openbare orde, laat staan dat zij aantoont dat verzoeker een zeer ernstig gevaar 

zou uitmaken en dat zijn banden met België niet zouden kunnen opwegen tegen dit beweerde gevaar. 

 

Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken zich steunt op een lezing van het strafregister van verzoeker 

zonder hierbij voldoende rekening te houden met het daadwerkelijk gevaar dat verzoeker persoonlijk en 

actueel nog vormt voor de Belgische openbare orde of openbare veiligheid, en onvoldoende rekening te 
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houden met de persoonlijke situatie werden de artikelen 22 en 23 van de Vreemdelingenwet van 

15.12.1980 geschonden. 

 

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

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

die handeling in aanmerking kunnen worden genomen (RvS 13 augustus 2013, nr. 224.475). 

 

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 haar beoordeling 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). 

 

Dat de materiële motiveringsplicht niet werd nageleefd, daar de motivering de beslissing niet kan 

verantwoorden. 

 

Dat een schending van artikel 22 en 23 Vreemdelingenwet dan ook moet worden vast gesteld. 

 

8.2. Dat ook een schending moet worden vastgesteld van artikel 3 EVRM. 

 

Verzoeker mag volgens het CGVS noch direct noch indirect teruggeleid worden naar Iran. 

 

Verweerder bepaalt dat verzoeker niet noodzakelijk naar Iran terug moet, maar dat het hem later -na zijn 

vrijlating- vrij staat om zich eender waar te vestigen. “... Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat 

onderhavige beslissing enkel een einde stelt aan uw verblijf in België en geen verwijderingsmaatregel 

inhoudt. Een onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 EVRM dient pas gevoerd te worden 

wanneer er effectief een gedwongen verwijderingsmaatregel opgelegd wordt. Het is een gevolg van uw 

persoonlijk gedrag dat een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel 

belang van de samenleving, dat u het grondgebied van België in de toekomst, na uw vrijstelling uit de 

gevangenis, waarschijnlijk zult moeten verlaten. U heeft nog tijd tot uw strafeinde of tot u eventueel een 

"voorwaardelijke invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied" toegekend zou 

worden door de Strafuitvoeringsrechtbank om voorbereidingen te treffen zodat u België kan verlaten. 

U stelde diabetes te hebben en vermeldde dat deze aandoening steeds aan het verergeren is. U 

preciseert verder niet en staaft dit geenszins met een medisch bewijsstuk, u houdt geen rekening met 

het feit dat de Administratie geen toegang heeft tot uw medische gegevens en dat de gevangenisarts 

gehouden is tot het beroepsgeheim. U vreest dat u de medicatie niet in Iran zal kunnen verkrijgen. 

Aangezien het CGVS van oordeel is dat u noch direct noch indirect mag worden teruggeleid naar Iran 

en er aan uw beëindiging van verblijf geen verwijderingsbeslissing gekoppeld is, is de angst om de 

medicatie niet in Iran te vinden niet van toepassing. " 

 

De bestreden beslissing insinueert zelfs dat verzoeker voorwaardelijk in vrijheid kan worden gesteld met 

het oog op verwijdering. Aangezien verzoeker de Iranese nationaliteit heeft, betekent dit uiteraard dat hij 

na verlies van zijn verblijfsrecht enkel naar Iran zou kunnen vertrekken. Een terugkeer naar Iran zou 

echter een schending uitmaken van artikel 3 EVRM. 

 

De beoordeling van de Dienst Vreemdelingenzaken betreft geen daadwerkelijke toetsing aan artikel 3 

EVRM. Artikel 3 EVRM beschermt verzoeker tegen blootstelling aan foltering of onmenselijke of 

vernederende behandeling. Dit betreft een absoluut recht: hieruit volgt dat elke staat verplicht is om 

eventuele aanwijzingen van een reëel risico conform art. 3 EVRM effectief te onderzoeken. Hierbij dient 

de staat alle aspecten effectief te onderzoeken. 

 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken duidelijk stelt dat verzoeker na zijn strafeinde het land naar alle 

waarschijnlijkheid zal moeten verlaten. Dat hij het land zal moeten verlaten is een noodzakelijk gevolg 

van de beslissing tot beëindiging van het verblijf. Door de beëindiging van het verblijf, zonder de 

mogelijkheid van verzoeker om zich elders te vestigen als Iraniër, wordt verzoeker aan een 

onmenselijke behandeling onderworpen. In feite wordt verzoeker met de bestreden beslissing immers 

genoodzaakt terug te keren naar Iran, dan wel ongewenst en geheel precair in België te blijven, zonder 

enig verblijfsrecht, ontdaan van alle rechten, waaronder het recht om te werken en in zijn onderhoud te 

voorzien. Door het verlies van verblijfsrecht zal verzoeker ook zijn straf volledig moeten uitzitten, nu hij 

onmogelijk kan terug keren naar Iran. De gevolgen van de bestreden beslissing leiden noodzakelijk tot 

een schending van artikel 3 EVRM. 
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Dat de bestreden beslissing nog geen verwijderingsmaatregel inhoudt, doet weinig ter zake. Het 

ontnemen van het verblijfsrecht op zich, maakt gelet op de concrete situatie van verzoeker -waarbij 

België het enige land is waar hij kan verblijven en al meer dan 20 jaar verblijft-, door zijn zwaarwichtige 

gevolgen, een onmenselijke behandeling uit. aangezien er voor verzoeker geen alternatief is dan in 

België te blijven. 

 

Verweerder dient overigens een specifiek land van verwijdering te bepalen zodat een grondig en 

concreet onderzoek naar artikel 3 EVRM kan worden gevoerd. In de bestreden beslissing wordt hierover 

niets gezegd, terwijl uiteindelijk -na zijn strafeinde- verzoeker het land zal moeten verlaten.  

 

Het feit dat verzoeker dus later gedwongen wordt zijn leven te riskeren in Iran, is het gevolg van de 

huidige bestreden beslissing, die bijgevolg een onmenselijke behandeling uitmaakt. 

 

Feitelijk wordt verzoeker indirect teruggeleid naar Iran gezien hij als Iraanse onderdaan zich niet zomaar 

in een ander land kan vestigen. 

 

Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft het bestuur een verregaande 

onderzoekplicht overeenkomstig artikel 3 EVRM. Verzoeker verwijst naar het advies van het CGVS dat 

verzoeker niet direct of indirect mag terug geleid worden naar Iran wegens een schending van artikel 

48/3 en artikel 48/4 Vreemdelingenwet. Verweerder erkent het gevaar in hoofde van verzoeker doch 

houdt hier geen enkele rekening mee. Verweerder dient een ander concreet land van verblijf op te 

geven. Hierbij dient de staat alle aspecten effectief te onderzoeken. Uit de bestreden beslissing kan op 

geen enkele manier afgeleid worden dat ten aanzien van verzoeker zelfs maar de minste toetsing van 

de beëindiging van zijn verblijf en de latere impliciete verwijdering aan artikel 3 EVRM werd uitgevoerd. 

De beslissing vormt dan ook een schending van artikel 3 EVRM. 

 

8.3. De bestreden beslissing maakt zonder meer ook een inbreuk uit op artikel 8 EVRM. 

 

Dit artikel waarborgt de bescherming van het gezins- en privéleven. Het begrip gezinsleven is een 

autonoom begrip dat losstaat van het nationale recht. 

 

Verzoeker heeft in België een familieleven met zijn familieleden zoals ouders, broer, zus, tante, neef, 

nicht en partner, die beschermd wordt onder artikel 8 EVRM. Het is duidelijk dat enkel op ons 

grondgebied het familieleven kan plaatsvinden. 

 

De bestreden maatregel vormt een inmenging in het privé- en gezinsleven van verzoeker en zijn recht 

op een familiaal en privéleven, en dient in overeenstemming te zijn met artikel 8 E.V.R.M. Het begrip 

familiaal en privéleven in artikel 8 EVRM sluit de relatie in van verzoeker met zijn familieleden. Deze 

familieband is voldoende hecht. (cf. EFIRM 12 juli 2001, K. en T7 Finland, § 150). Het EHRM benadrukt 

dat het begrip 'privéleven' een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een 

exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). De 

beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beiden, is 

een feitenkwestie. 

 

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

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

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

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

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

In de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk gesteld dat niet wordt betwist dat verzoeker zich kan 

beroepen op artikel 8 EVRM. Derhalve dient door de Staatssecretaris een fair balance te worden 

gemaakt, tussen de noodzaak om in te mengen in het privé-en familieleven van verzoeker wegens het 

gevaar voor de openbare orde en de impact van die inmenging op de betrokken personen. Het is de 

taak van verwerende partij om aan te tonen dat zij de bekommernis heeft gehad om een juist evenwicht 

te bereiken tussen het beoogde legitieme doel en de ernst van de inbreuk. M.a.w. er dient een fair 

balance, een afweging gemaakt te worden tussen de rechten van het individu (het uitoefenen van zijn 

privé- en gezinsleven) en de rechten van de overheid (in casu het handhaven van de openbare orde). 



  

 

RvV X - Pagina 19 van 23 

 

Om te weten hoe deze balans gemaakt dient te worden, dient volgens vaste rechtspraak EHRM 

rekening gehouden te worden met de volgende gegevens, de zogenaamde Boultif/Unercriteria: 1° de 

aard en de ernst van de door de vreemdeling gepleegde misdrijven; 2° de duur van het verblijf in het 

land waaruit verzoeker uitgewezen wordt; 3° de tijdspanne sinds het plegen van de misdrijven en zijn 

gedrag gedurende deze periode; 4° de nationaliteit van de verschillende betrokken personen; 5° de 

gezinstoestand van verzoeker en o.m. in voorkomend geval de duur van het huwelijk of de relatie, en 

andere factoren die getuigen van een effectief gezinsleven van het echtpaar; 6° de vraag of de partner 

kennis had van de misdrijven op het ogenblik dat het gezinsleven een aanvang nam; 7° de vraag of uit 

het huwelijk of de relatie kinderen zijn geboren en in voorkomend geval hun leeftijd; 8° de ernst van de 

moeilijkheden die de partner zou ondervinden in het land waarnaar verzoeker uitgewezen wordt; 9° het 

belang en het welzijn van de kinderen, en in het bijzonder de ernst van de moeilijkheden die de kinderen 

van verzoeker zouden kunnen ondervinden in het land waarnaar hij uitgewezen wordt; 10° de hechtheid 

van de sociale, culturele en familiale banden met het gastland en met het land van bestemming; 11 ° in 

voorkomend geval medische gegevens Deze criteria zijn allen van belang voor het gezinsleven. Voor 

het privéleven zijn van belang het eerste, tweede, derde, tiende en elfde criterium (EHRM 15 november 

2012, Shala/Zwitserland). 

 

De essentie van de fair balance is een billijke afweging tussen de particuliere belangen van de 

verzoeker en de belangen van de Staat. DVZ heeft daarvoor bij de belangenafweging onder artikel 8 

EVRM geen passend en voldoende gewicht gehecht aan de belangen van verzoeker. Bijgevolg kan niet 

worden vastgesteld dat het belang van de Staat primeert op dat van de betrokkene en zijn familiale 

belangen. 

 

Er bevinden zich voldoende elementen die toelaten aan te nemen dat verzoeker in België een privé- en 

gezinsleven heeft opgebouwd. Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 

8, eerste lid van het EVRM voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er 

hinderpalen worden aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief 

privéleven elders. Dat het verderzetten van het privé- en gezinsleven elders onmogelijk is. Dat 

verzoeker niets meer verloren heeft in zijn land van herkomst en daar een gevaar loopt. 

 

Bovendien woont hij hier al 20 jaar omdat hij zijn land van oorsprong diende te ontvluchten omwille van 

vervolgingsfeiten. In casu is, door het langdurige, ononderbroken verblijf op het Belgische grondgebied, 

een niet te negeren band ontstaan met de Belgische maatschappij. Dit blijkt duidelijk uit de 

vergevorderde integratie. Verweerder houdt in de bestreden beslissing onvoldoende rekening met deze 

verregaande verankering. Bovendien is elke sociale band in het land van herkomst definitief doorgeknipt 

omwille van de vervolgingsfeiten. 

 

Gelet op de concrete situatie van verzoeker kan worden besloten tot een schending van artikel 8 EVRM. 

 

8.4. Dat een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld. Voornoemd beginsel 

legt de overheid de verplichting op om haar beslissing 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). De overheid dient er voor te zorgen dat zij zorgvuldig te werk gaat bij de voorbereiding van de 

beslissing en dient ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk 

geïnventariseerd en gecontroleerd worden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen en 

de betrokken belangen zorgvuldig inschat en afweegt, derwijze dat particuliere belangen niet nodeloos 

worden geschaad. 

 

Verzoeker verwijst naar de vragenlijst die hij heeft ingevuld en naar de vele stukken die aan verwerende 

partij werden bezorgd. Dat er met de overgemaakte stukken geen of onvoldoende rekening werd 

gehouden. De overgemaakte informatie en stukken worden slechts opgesomd. 

 

Dat het onzorgvuldige gedrag van de Dienst Vreemdelingenzaken blijkt uit het feit dat zij de bestreden 

beslissing neemt, niettegenstaande verzoeker onmogelijk kan terug keren naar Iran en hij volledig 

verankerd is in België. Zo wordt er geen rekening gehouden met het gevaar dat hij loopt in Iran wanneer 

het verblijfsrecht in België beëindigd wordt, of met het feit dat er geen alternatief land is waar hij kan 

verblijven, wordt geen rekening gehouden met het feit dat verzoeker enkel nog banden heeft met België, 

hij totaal geen band meer heeft met het land van herkomst na 20 jaar in België te hebben geleefd, naar 

school is gegaan en hier steeds gewerkt heeft. 
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Er is geen zorgvuldige voorbereiding geweest bij het nemen van de bestreden beslissing en de 

belangen van verzoeker werden niet zorgvuldig afgewogen. 

 

De bestreden beslissing is kennelijk onredelijk nu hij zal worden gescheiden van zijn familie, partner, 

vrienden, leefwereld, werk en hij nergens anders terecht kan en van quasi alle rechten wordt benomen. 

 

Uit het voorgaande blijkt dienovereenkomstig dat de Dienst Vreemdelingenzaken de beginselen van 

behoorlijk bestuur niet heeft nageleefd, en dat haar handelswijze getuigt van onzorgvuldig bestuur. 

 

Vastgesteld moet worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken de feiten niet correct heeft beoordeeld, en 

dat zij alleszins en minstens op grond daarvan op een onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen. 

 

De motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken, kan de weigeringsbeslissing dan ook niet schragen. 

 

8.5. De bestreden beslissing is dan ook aangetast met een absolute nietigheid en kan geen gevolgen 

ressorteren wegens overtreding hetzij van substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vormen en/of wegens overschrijding of afwending van macht. 

 

Dat de motieven van de bestreden beslissing het dictum dan ook niet kunnen verantwoorden.” 

 

3.2.1. De Raad merkt op dat artikel 22, § 1, 3° van de Vreemdelingenwet verweerder toelaat om een 

einde te maken aan het verblijf van de onderdaan van een derde land die is gemachtigd of toegelaten 

tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk sinds ten minste tien jaar en die er sindsdien 

ononderbroken verblijft, indien ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid dit kunnen 

rechtvaardigen. Overeenkomstig artikel 23 van de Vreemdelingenwet dient verweerder hiervoor uit te 

gaan van het persoonlijk gedrag van de betrokken vreemdeling en dient uit dit gedrag een werkelijke, 

actuele en voldoende ernstige bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving te blijken. 

Verweerder moet rekening houden met de ernst of de aard van de door de betrokken vreemdeling 

gepleegde inbreuk op de openbare orde of met het gevaar dat van deze vreemdeling uitgaat.  

 

Verweerder heeft in de bestreden beslissing uitvoerig uiteengezet waarom hij oordeelde dat uit het 

gedrag van verzoeker een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging van een fundamenteel 

belang van de samenleving blijkt en de in deze beslissing aangevoerde feiten vinden steun in de 

stukken van het administratief dossier. Verzoeker toont door te stellen dat verweerder zich bij zijn 

beoordeling voornamelijk heeft gebaseerd op elementen uit het strafregister niet aan dat de 

overwegingen van verweerder incorrect of kennelijk onredelijk zijn. Uit de motivering van de bestreden 

beslissing en het neergelegde administratief dossier kan worden afgeleid dat verweerder de 

verschillende door verzoeker gepleegde strafbare feiten, zoals deze blijken uit vonnissen en arresten, in 

aanmerking heeft genomen. Verweerder heeft rekening gehouden met de precieze aard en ernst van de 

door verzoeker gepleegde feiten, waaronder woonstschennis, opzettelijke slagen en verwondingen, 

valsheid in geschrifte, verboden wapendracht en mensenhandel. Verweerder heeft vastgesteld dat 

verzoeker reeds als minderjarige berispingen kreeg vanwege de jeugdrechter en dat dit geen gedrags-

verbetering tot gevolg had. Hij heeft daarnaast gewezen op de verschillende veroordelingen die door de 

politierechter werden uitgesproken en de vijf correctionele veroordelingen die verzoeker opliep. 

Verweerder heeft, op onderbouwde wijze en met verwijzing naar de precieze feiten die werden 

gepleegd, geduid dat verzoeker blijk geeft van een frauduleuze, gemakzuchtige ingesteldheid en een 

gebrek aan respect voor de geldende regelgeving, dat hij er niet voor terugschrikt om zwaar fysiek 

geweld te gebruiken, dat hij geen respect toont voor vrouwen, dat hij manipulatief is en dat hij zijn drang 

naar gemakkelijk geldgewin laat primeren op het respect voor de fysieke integriteit van de door hem 

uitgebuite kwetsbare slachtoffers. Verder heeft verweerder overwogen dat het hof van beroep te 

Antwerpen in een arrest stelde dat het recidivegevaar en het gevaar voor de openbare orde acuut 

aanwezig zijn en opgemerkt dat verzoeker geen lessen trok uit eerdere veroordelingen. Verzoeker kan 

dan ook niet worden gevolgd in zijn betoog dat verweerder niet aantoont dat hij een zeer ernstig en 

actueel gevaar voor de openbare orde zou vormen en dat het aangevoerde gevaar slechts 

“hypothetisch” is. De stukken waarover de Raad beschikt laten geenszins toe te besluiten dat verzoeker, 

die steeds opnieuw strafbare feiten pleegt, zich zou hebben “herpakt” of dat hij “heeft afstand genomen 

van het verleden”. Verzoeker toont met zijn toelichting niet aan dat verweerder verkeerdelijk of op 

kennelijk onredelijke wijze concludeerde dat hij een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging van een 

fundamenteel belang van de samenleving vormt. 
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Verzoeker voert, in tweede instantie aan dat verweerder, overeenkomstig de bepalingen van artikel 23, 

§ 2, tweede lid van de Vreemdelingenwet, bij het nemen van de bestreden beslissing ook rekening 

diende te houden met zijn banden met zijn land van verblijf of met het ontbreken van banden met zijn 

land van oorsprong, met zijn leeftijd en met de gevolgen van deze beslissing voor hem en zijn familie-

leden. Hij zet uiteen dat hij op jonge leeftijd naar België kwam, dat hij ondertussen reeds meer dan 

twintig jaar in België verblijft, dat hij geïntegreerd is, dat hij in het Rijk naar school ging en er werkte, dat 

zijn vrienden en familieleden in België wonen, dat zijn sociaal netwerk en zijn leefwereld zich in België 

bevinden en dat hij een relatie heeft met een Roemeense vrouw met wie hij tijdelijk samenwoonde. De 

overwegingen in de bestreden beslissing laten de Raad toe vast te stellen dat verweerder deze 

gegevens heeft betrokken bij zijn besluitvorming en verzoeker toont door deze elementen nogmaals te 

vermelden niet aan dat verweerder zijn persoonlijke situatie, deze van de vrouw die hij omschrijft als zijn 

partner of deze van zijn familieleden onvoldoende in aanmerking nam of dat verweerder kennelijk 

onredelijk optrad. De bepalingen van artikel 23, § 2, tweede lid van de Vreemdelingenwet verplichten 

verweerder slechts om bepaalde elementen bij zijn beoordeling te betrekken en impliceren niet dat hij na 

een belangenafweging niet zou mogen oordelen dat de belangen van de Belgische samenleving 

primeren op deze van een individuele vreemdeling en diens verwanten. Het feit dat verzoeker zijn 

private belangen blijkbaar belangrijker acht dan deze van de samenleving geeft geen aanleiding tot het 

besluit dat verweerder geen deugdelijke belangenafweging doorvoerde of dat hij op kennelijk onredelijke 

wijze tot het besluit kwam dat verzoekers situatie geen beletsel vormt om de bestreden beslissing te 

nemen. 

 

De bemerking van verzoeker dat verweerder geenszins verplicht was om de bestreden beslissing te 

nemen leidt ook niet tot het besluit dat deze beslissing door enig gebrek is aangetast.     

 

Een schending van de artikelen 22 of 23 van de Vreemdelingenwet kan niet worden vastgesteld. 

 

2.2.2. Inzake de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM stelt verzoeker in wezen dat 

wanneer hij wordt verwijderd naar Iran hij in dat land dreigt te worden onderworpen aan folteringen of 

aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen. De bestreden beslissing bevat evenwel 

geen verwijderingsmaatregel en op grond van deze beslissing kan verzoeker dus niet worden verwijderd 

naar Iran. Verzoekers betoog dat een verwijdering naar Iran in strijd zou zijn met de bepalingen van 

artikel 3 van het EVRM is dan ook niet dienstig. Verweerder heeft in de bestreden beslissing trouwens 

uitdrukkelijk aangegeven dat hij kennis nam van het feit dat de commissaris-generaal oordeelde dat een 

verwijdering naar Iran niet verenigbaar is met de verplichtingen die voortvloeien uit de artikelen 48/3 en 

48/4 van de Vreemdelingenwet. Aangezien de bestreden beslissing geen verwijderingsbeslissing is, kan 

verzoeker ook niet worden gevolgd waar hij stelt dat verweerder het land waarnaar hij zal worden 

verwijderd had dienen te bepalen. Verzoeker blijft ook in gebreke om aan te tonen op welke grond hij 

meent dat een bestuur het land waarnaar een vreemdeling zich dient te begeven moet aangegeven 

wanneer het beslist dat deze vreemdeling niet langer tot een verblijf in het Rijk is toegelaten. 

 

Verzoeker voert verder aan dat het feit dat hij het land zal moeten verlaten een noodzakelijk gevolg is 

van de beslissing tot beëindiging van zijn verblijf. Het feit dat verzoeker, nadat hij zijn straf heeft onder-

gaan, niet langer in het land kan blijven houdt echter niet in dat hij dient terug te keren naar Iran, laat 

staan dat verweerder hem gedwongen zou kunnen verwijderen naar dat land. Het is niet uitgesloten dat 

verzoeker initiatieven neemt om een derde land te vinden waar hij kan verblijven of dat verweerder een 

dergelijke actie onderneemt. Verzoeker gaat hieraan voorbij met zijn uiteenzetting dat hij geen 

alternatief heeft en dat hij, indien hij wordt vrijgesteld en niet over een verblijfstitel beschikt, in België 

bepaalde rechten niet meer zal kunnen laten gelden. Uit artikel 3 van het EVRM kan hoe dan ook niet 

worden afgeleid dat op een Staat die partij is bij dit verdrag zonder meer de verplichting rust om een 

verblijfstitel toe te staan aan een vreemdeling die voortdurend ernstige strafbare feiten pleegt en het 

leven en de fysieke integriteit van andere burgers ernstig in het gedrang brengt, op grond van de 

vaststelling dat deze vreemdeling niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst. Het betoog van 

verzoeker dat hij, nu hij niet langer over een verblijfstitel beschikt, zijn gevangenisstraf volledig zal 

moeten ondergaan laat de Raad ook niet toe te besluiten dat hij wordt gefolterd of wordt onderworpen 

aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.   

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

2.2.3. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM merkt de Raad op dat, 

overeenkomstig het tweede lid van dit verdragsartikel, een inmenging van het openbaar gezag met 

betrekking tot de uitoefening van het recht op een privé-, gezins- of familieleven mogelijk is indien deze 
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bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands 

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

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

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Het staat in casu niet ter 

discussie dat er een wettelijke basis is die verweerder toelaat de bestreden beslissing te nemen, 

namelijk artikel 22 van de Vreemdelingenwet. Het staat ook vast dat verweerder oordeelde dat de 

bestreden maatregel vereist is ter bescherming van de openbare orde en dat hij bijgevolg één van de in 

artikel 8, tweede lid van het EVRM bepaalde doelstellingen nastreeft. Een eenvoudige lezing van de 

bestreden beslissing laat ook toe vast te stellen dat verweerder een doorgedreven belangenafweging 

heeft doorgevoerd en dat hij hierbij de persoonlijke situatie van verzoeker in aanmerking heeft genomen. 

Er wordt niet aangetoond dat verweerder hierbij kennelijk onredelijk optrad. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden vastgesteld. 

 

2.2.4. De uiteenzetting van verzoeker laat evenmin toe te concluderen dat de bestreden beslissing is 

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

appreciatiebevoegdheid waarover verweerder beschikt. Een schending van de materiële motiverings-

plicht of van het redelijkheidsbeginsel blijkt derhalve niet. 

 

2.2.5. Het zorgvuldigheidsbeginsel – dat verzoeker ook geschonden acht – legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt bijgevolg 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. 

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat verweerder, na verzoeker in de 

mogelijkheid te hebben gesteld zijn situatie toe te lichten, en hem daarbij zelfs meermaals uitstel heeft 

verleend om de nodige stukken te kunnen overleggen, na een deugdelijk onderzoek te hebben gedaan 

van alle aangebrachte dienstige stukken, op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is 

gekomen, zodat geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan worden vastgesteld. 

 

Verzoeker stelt onterecht dat verweerder de hem overgemaakte stukken slechts heeft opgesomd en 

onvoldoende rekening heeft gehouden met de verstrekte inlichtingen. Verweerder heeft immers duidelijk 

uiteengezet waarom de hem door verzoeker verstrekte informatie hem er niet van heeft weerhouden om 

de bestreden beslissing te nemen. Verzoeker toont niet aan dat verweerder enig nuttig stuk onterecht 

buiten beschouwing heeft gelaten of onvoldoende bij zijn besluitvorming betrok. Verweerder heeft 

duidelijk aangegeven waarom hij oordeelde dat de inlichtingen die voortvloeien uit de door verzoeker 

aangebrachte documenten, en waaruit onder meer blijkt dat hij reeds vele jaren in België verblijft , dat hij 

banden in het Rijk heeft opgebouwd, dat verwanten, vrienden en zijn “partner” in België verblijven en dat 

hij niet naar Iran kan terugkeren, geen beletsel vormen om de bestreden beslissing te nemen.  

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

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

aangevoerd. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf oktober tweeduizend eenentwintig door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 

 

 

 

  

 


