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 nr. 187 577 van 24 mei 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Griekse nationaliteit te zijn, op 23 november 2016 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 9 november 2016 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 24 november 2016 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

15 februari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. JESSEN, die loco advocaat M. SAMPERMANS verschijnt 

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

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 14 maart 2002 besliste de minister tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13) aan verzoeker. Op 4 november 2009 werd verzoeker ambtshalve geschrapt. Op 16 september 2014 

diende verzoeker een aanvraag in om terug ingeschreven te worden in het vreemdelingenregister op 

adres van de gevangenis. Op 3 oktober 2014 werd de aanvraag van verzoeker geweigerd. Op 9 

november 2016 werd door de gemachtigde van de federale staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 
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Administratieve Vereenvoudiging aan verzoeker het bevel gegeven om het grondgebied op 24 

november 2016 te verlaten (bijlage 13). Dit is de bestreden beslissing: 

 

“De heer S. (…) C. (…). geboren te Genk, op 18.06.1963 onderdaan van Griekenland 

wordt het bevel gegeven om 24.11.21016 het grondgebied van België te verlaten 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

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

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of zijn gemachtigde, A. Publie, attaché, geacht de openbare orde 

te kunnen schaden, het gedrag van de betrokkene vormt een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving, hij heeft zich schuldig gemaakt aan 

diefstal, wapens-sport-of jachtwapen gedragen zonder wettige reden, feit(en) waarvoor hij op 

03.10.2013 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van Tongeren tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 6 maanden en van 4 maanden; hij heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal, 

bedreigingen door gebaren of zinnebeelden, inbreuk op de wapenwet, feiten waarvoor hij op 19.09.2012 

werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van Tongeren tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 15 maanden; betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal, diefstal op 

heterdaad met geweld of bedreiging, om in het bezit van de weggenomen voorwerpen te kunnen blijven 

of om de vlucht te verzekeren, feiten waarvoor hij op 22.06.2012 werd veroordeeld door de correctionele 

rechtbank van Tongeren tot een definitief geworden gevangenisstraf van 1 jaar; hij heeft zich schuldig 

gemaakt aan diefstal, feit waarvoor hij op 30.03.2010 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank 

van Tongeren tot een definitief geworden gevangenisstraf van 1 jaar; betrokkene heeft zich schuldig 

gemaakt aan poging tot diefstal met geweld of bedreiging, weerspannigheid, feiten waarvoor hij op 

03.06.2009 werd veroordeeld door het hof van beroep van Antwerpen tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 2 jaar; betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan poging tot diefstal met geweld 

of bedreiging, met wapens, feit waarvoor hij op 02.11.2004 werd veroordeeld door het hof van beroep 

van Antwerpen tot een definitief geworden gevangenisstraf van 2 jaar; betrokkene heeft zich schuldig 

gemaakt aan poging tot diefstal met geweld of bedreiging, met wapens, bij nacht, feit waarvoor hij op 

17.02.2003 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van Tongeren tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 8 maanden, betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wapenwet, 

feit waarvoor hij op 15.01.2003 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van Tongeren tot een 

definitief geworden gevangenisstraf van 8 maanden; betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan 

diefstal, feit waarvoor hij op 25.06.2002 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van Tongeren 

tot een definitief geworden gevangenisstraf van 8 maanden; 

 

Betrokkene is in België geboren. Hij werd op 04.09.2011 van ambtswege afgevoerd. Hij verklaart in zijn 

hoorplicht van 31.07.2016 dat zijn zoon, 2 broers, 4 neven en 1 tante leeft in België. 

 

Het wordt niet betwist dat hij zich kan beroepen op een gezins- en privéleven in de zin van het artikel 8 

van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 

Het verplicht verlaten van het grondgebied vormt een inmenging in het uitoefenen van het recht op de 

eerbiediging van dit gezins- en privéleven. 

 

Dit stelt hem echter niet vrij van de verplichting in het bezit te zijn van de in artikel 2 van de wet van 15 

december 1980 vereiste binnenkomst- en verblijfsdocumenten. De in artikel 2, eerste lid, 2° van 

voornoemde wet vereiste documenten hebben immers tot doel een controle uit te oefenen betreffende 

de identiteit, de burgerlijke staat en het strafrechtelijk verleden van de vreemdeling die het grondgebied 

wenst te betreden of er wenst te verblijven. Daarenboven verstoort een tijdelijke scheiding van 

betrokkene met zijn gezin, met het oog op het vervullen van de noodzakelijk formaliteiten ter voldoening 

van de wettelijke bepalingen, het gezinsleven niet in die mate dat er sprake kan zijn van een schending 

van het artikel 8 van het voornoemde verdrag. Betrokkene werd sinds 04/11/2009 van ambtswege 

afgevoerd“ 

 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1. Verzoeker voert een enig middel aan: 

 

“Schending artikel 8 EVRM; Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 22 juli 1991 houdende 

de uitdrukkelijke motivering van bestuursakten; schending van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur; meer in het bijzonder het redelijkheidsprincipe; manifeste appreciatiefout. De minister van 

Migratie- en asielbeleid heeft tevens de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen 

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

omstandigheden van de zaak. De bestreden beslissing stelt dat het gedrag van verzoeker een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het fundamenteel belang van de samenleving. 

De feiten waarvoor verzoeker veroordeeld werd dateren van enkele jaren geleden. Verzoeker heeft 

sedertdien zijn leven opnieuw op orde gebracht en heeft geen nieuwe misrijven meer gepleegd. 

Verzoeker vormt geen actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging. 

 

Verzoeker gedraagt zich sedert de bewuste feiten als een normaal zorgvuldig persoon, die in België een 

gezinsleven tracht uit te bouwen met zijn zoon. Van de zoon van verzoeker kan er niet verwacht worden 

dat hij zijn centrum van belangen, in de zin van artikel 8 EVRM, zou achterlaten om met zijn vader mee 

te gaan naar een land dat voor hem vreemd en onbekend is. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: (…). 

 

Het begrip 'gezinsleven' in voormeld artikel 8, 1ste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 

8, lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- 

of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 EVRM1. De vreemdeling dient in haar aanvraag ten aanzien 

van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een 

feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn 

van een effectief beleefde gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en 

zijn familie. De zoon van verzoeker woont in België, daarnaast wonen ook zijn twee broers, vier neven 

en een tante in België. 

 

Aangezien verzoeker aldus onder het toepassingsgebied van artikel 8 EVRM valt, dient artikel 8, tweede 

lid van het EVRM in ogenschouw genomen te worden. Wat de eerste voorwaarde van artikel 8, tweede 

lid van het EVRM betreft (legaliteitstoets), dient te worden opgemerkt dat de 'inmenging van het 

openbaar gezag' inderdaad bij wet is voorzien, met name in het artikel 12bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Wat de tweede voorwaarde betreft, de legitimiteitstoets, dient dan weer te worden vastgesteld dat deze 

inmenging in casu minsten één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen 

nastreeft, namelijk de vrijwaring van 's lands openbare orde. De handhaving van de 

verblijfsreglementering door de overheid is een middel ter vrijwaring van 's lands openbare orde. 

Volgens een vaststaand principe van internationaal recht komt het immers aan de staten toe om de 

openbare orde te verzekeren door, meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf van niet-

onderdanen te regelen. Tevens moet de inmenging noodzakelijk zijn in een democratische samenleving 

of anders geformuleerd moet er een proportioneel evenwicht bestaan tussen de inmenging en de ermee 

nagestreefde doelstelling (de noodzakelijkheids- of proportionaliteitstoets). 

 

Het artikel 8 van het EVRM laat uitdrukkelijk een inmenging van het openbaar gezag in het privé- of 

gezinsleven toe indien dit 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. Aan 

de hand van de 'fair balance'-toets, zal blijken of er sprake is van een positieve verplichting. De 'fair 

balance'-toets is een afweging van belangen in redelijkheid, welke niet mag leiden tot onevenredige 

hardheid. 

 

Deze 'fair balance'-toets houdt in dat er een evenwicht moet zijn tussen het belang van een individu en 

het belang van de gemeenschap. Per geval moeten de concrete omstandigheden worden nagekeken 

om te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een positieve verplichting voor de staat om het 

recht op gezinsleven te handhaven. Wanneer er wel een positieve verplichting voor de staat is en de 

staat is deze niet nagekomen, dan is er sprake van een schending van artikel 8 van het EVRM. De staat 

is dan haar verplichtingen, die voortvloeien uit artikel 8 EVRM niet nagekomen. Als er na de 
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belangenafweging, de 'fair balance'-toets blijkt dat er geen positieve verplichting voor de staat is, dan is 

er geen sprake van een schending van artikel 8 van het EVRM. 

 

In het arrest "Rodrigues da Silva and Hoogkamer v. the Nederlands" heeft het EHRM geoordeeld dat 

een lidstaat zich niet mag laten leiden door een excessief formalisme. Factoren welke meespelen in 

deze belangenafweging zijn de beantwoording van de vraag of het voor verzoeker (on)mogelijk is een 

familieleven te leiden in het land van oorsprong, het al dan niet absoluut karakter van de verwijdering, 

de situatie in het land van herkomst, de leeftijd, de afhankelijkheid van de familie,... 

 

Een terugkeer naar zijn land van herkomst zou er toe leiden dat verzoeker wordt losgerukt van zijn 

gezin. Gelet op het feit dat het hier gaat om een zeer hechte gezinscel, dient in deze te worden 

gewezen dat het algemene belang van verwerende partij niet kan prevaleren op de persoonlijke 

belangen die verzoeker kan laten gelden. Dat verzoeker in België geboren en getogen, zijn centrum van 

belangen in de zin van artikel 8 EVRM liggen in België. Dat er moeilijk van verzoeker verwacht kan 

worden dat hij zijn leven dat hij hier heeft opgebouwd voor onbepaalde tijd in de steek zou laten om naar 

zijn land van herkomst terug te keren. 

 

Zelfs wanneer men dus niet tot de conclusie zou komen dat er inderdaad een schending is van het 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, is het overduidelijk dat de Belgische 

Staat tekort schiet in haar zorgvuldigheidsplicht en de plicht tot formele motivering. De bestreden 

beslissing toont immers geen enkel spoor van een volledige, en nochtans door Europese regelgeving 

verplicht gemaakte belangenafweging. De dienst Vreemdelingenzaken zijn onzorgvuldig geweest daar 

zij geen fatsoenlijk onderzoek hebben gevoerd naar verweerder. De bestreden beslissing bevat geen 

voldoende motivering en komt tekort aan de zorgvuldigheidplicht die men mag verwachten in elk 

concreet geval. ‘De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschrijding genomen’ (R.v.St. 04 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St. 30 september 

1960, Janssens, nr. 8094; R.v.St. 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519) Krachtens de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is het een substantiële 

vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch aanvaardbare 

motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen. Uit het voorgaande blijkt dat de 

bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij steunt op onjuiste, juridisch 

onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk naar recht gemotiveerd is. Dat 

het middel bijgevolg ernstig is.“ 

 

2.2. De bestreden beslissing steunt op artikel 7, eerste lid, 3° en artikel 43, §1, 2° van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 7, eerste lid, 3° bepaalt: “Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal 

verdrag, kan de minister of zijn gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten 

is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het 

grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in 

de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven: 

1° (…); 

2° (…); 

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden.” 

 

Artikel 43, §1, 2° bepaalt: “§ 1 De minister of zijn gemachtigde kan de binnenkomst en het verblijf van de 

burgers van de Unie en hun familieleden weigeren en hun het bevel geven het grondgebied te verlaten : 

1° (…); 

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

 

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

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 
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dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

bestreden beslissing genomen is. In casu geeft de bestreden beslissing duidelijk de motieven en de 

juridische grond aan op basis waarvan de beslissing is genomen. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt evenwel dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, voert zij 

in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel 

vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot 

de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve 

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

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

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

Verzoeker betoogt dat zijn gedrag geen actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor 

het fundamenteel belang van de samenleving. 

 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris een 

opsomming geeft van de veroordelingen die verzoeker heeft opgelopen tussen 2002 en 2013 en besluit 

dat dit een afdoende reden is om te stellen dat verzoeker een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging vormt voor het fundamenteel belang van de samenleving.  

 

Verzoeker maakt met zijn betoog dat de feiten waarvoor hij veroordeeld werd dateren van enkele jaren 

geleden, dat hij sedertdien zijn leven opnieuw op orde heeft gebracht en dat hij geen nieuwe misdrijven 

meer heeft gepleegd, niet aannemelijk dat de verwerende partij op kennelijk onredelijke wijze tot de 

conclusie is gekomen dat verzoeker wordt geacht de openbare orde te kunnen schaden en dat het 

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

fundamenteel belang van de samenleving. Immers uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker pas 

op 10 november 2016 in vrijheid werd gesteld. 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé en/of familie- en gezinsleven dient 

de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip privéleven. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden 

nagegaan of er sprake is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de 

persoonlijke band tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en 

T./ Finland, § 150). Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. 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 
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beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beiden, is 

een feitenkwestie. 

 

Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

Daar waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt 

verondersteld, ligt het anders in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen. In het arrest 

Mokrani (EHRM 15 oktober 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, par. 33) stelt het EHRM dat 

betrekkingen tussen ouders en meerderjarige kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement de la 

protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux” (vrije vertaling: niet 

noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag genieten zonder dat het bestaan is 

aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn dan de gewone affectieve 

banden). Het EHRM oordeelde dat zelfs het gegeven dat een meerderjarig kind samenwoont met een 

ouder, geen voldoende graad van afhankelijkheid vormt om te resulteren in het bestaan van een 

gezinsleven (zie EHRM 12 januari 2010, nr. 47486/06, A.W. Khan v. Verenigd Koninkrijk, par. 32). 

Dezelfde redenering kan worden gehanteerd in de relatie tussen verzoeker en zijn meerderjarige zoon. 

Bij de beoordeling of er al dan niet een familieleven bestaat moet rekening worden gehouden met alle 

indicaties die verzoeker dienaangaande aanbrengt.  

 

Verzoeker moet dus een meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie met zijn meerderjarige zoon 

aantonen, wil hij de bescherming van artikel 8 van het EVRM kunnen genieten. Hetzelfde geldt voor de 

in het middel louter opgesomde familieleden: de twee broers, vier neven en een tante. 

 

Verzoeker toont met zijn algemeen betoog, dat moeilijk van hem kan worden verwacht dat hij voor een 

onbepaalde tijd naar zijn land van herkomst zou terugkeren en dat zijn zoon niet samen met hem naar 

Griekenland kan reizen, niet aan dat er banden van afhankelijkheid bestaan tussen hem en zijn 

meerderjarig zoon. Dit geldt des te meer nu uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker sinds 2002 

hoofdzakelijk in de gevangenis verbleef en pas op 10 november 2016 in vrijheid werd gesteld. 

 

Verzoeker toont derhalve niet aan dat hij een gezinsleven leidt met zijn meerderjarige zoon in de zin van 

artikel 8 van het EVRM. Aangezien er geen gezinsleven wordt vastgesteld, is er derhalve ook geen 

sprake van dat verzoeker “wordt losgerukt van zijn gezin”.  

 

De Raad stelt tot slot vast dat verzoeker niet betwist dat hij sinds 4 november 2009 van ambtswege 

werd afgevoerd en dat hij niet in het bezit is de overeenkomstig artikel 2, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet vereiste binnenkomst- en verblijfsdocumenten. 

 

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie RvS 20 juli 1994, nr 48.653, 

Arr. RvS 1994, z.p.; RvS 22 februari 1993, nr. 42.039, Arr. RvS 1993, z.p.) De in casu bestreden 

beslissing heeft niet tot gevolg dat verzoeker definitief van zijn meerderjarige zoon wordt gescheiden, 

doch enkel dat hij tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid er terug te keren nadat hij zich 

in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst in het 

Rijk. De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen te 

komen en er te verblijven, de verzoekende partij dient evenwel te voldoen aan de door de 

Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook RvS 4 mei 2007, nr. 170.806).  

 

De schending van artikel 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig mei tweeduizend zeventien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


