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 nr. 272 964 van 19 mei 2022 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. DE LIEN 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 3 januari 2022 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 9 december 2021 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 8 maart 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 april 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

 Gehoord de opmerkingen van advocaat J. DE LIEN, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op X wordt de verzoekende partij, van Turkse nationaliteit, in België geboren. 

 

1.2. De verzoekende partij wordt in 2014 van ambtswege afgevoerd. 

 

1.3. Op 25 april 2019 wordt de verzoekende partij door de politierechtbank van Mechelen veroordeeld 

tot een gevangenisstraf van 10 maanden wegens sturen tijdens verval. 

 

1.4. Op 30 september 2021 wordt de verzoekende partij van haar vrijheid beroofd. 

 

1.5. Op 8 oktober 2021 vult de verzoekende partij een vragenlijst hoorrecht in. 
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1.6. Op 9 december 2021 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een 

beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing waarvan 

de motieven luiden als volgt: 

 

“Aan de heer die verklaart te heten:  

(…) 

 

Wordt het bevel gegeven het grondgebied van onmiddellijk België te verlaten, evenals het grondgebied 

van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen,  

- tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven,  

- tenzij er actueel een asielaanvraag hangende is in een van deze staten.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

 

Het om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van de artikel(en) van de wet van 15 

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

van vreemdelingen (hierna 'de wet') en volgende feiten:  

 

Artikel 7, alinea 1, van de wet:  

 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2, van de wet vereiste 

documenten;  

 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort op het moment van zijn arrestatie.  

 

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

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal, bedrieglijke voorziening van brandstof of 

smeerolie, heling, feiten waarvoor hij op 08.09.2004 veroordeeld werd door de Correctionele Rechtbank 

van Antwerpen tot een definitieve werkstraf van 75 uur (vervangende gevangenisstraf van 6 maanden).  

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging, bij nacht, door twee of 

meer personen, met ns of erop gelijkende voorwerpen / de schuldige doet geloven dat hij gewapend is, 

met gebruikmaking van een voertuig of enig ander al dan niet met een motor aangedreven tuig, gestolen 

om de diefstal te vergemakkelijken of de vlucht te verzekeren, feiten waarvoor hij op 14.10.2004 

veroordeeld werd door het Hof van Beroep van Antwerpen tot een definitieve werkstraf van 60 uur 

(vervangende gevangenisstraf van 1 jaar).  

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan sturen tijdens verval, feiten waarvoor hij op 25.04.2019 

veroordeeld werd door de politie Rechtbank van Mechelen tot een definitieve gevangenisstraf van 10 

maanden.  

 

Zijn gebrek aan respect voor de wet wordt verder onderstreept door het feit dat hij 2 veroordelingen door 

de politierechtbank in verkeerszaken opgelopen heeft (op 03.10.2003 en op 15.12.2020). Deze feiten 

zijn ernstig omdat ze getuigen van een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin in het verkeer en 

aantonen dat hij zich boven de wet verheven voelt. Hij staat totaal niet stil bij de gevolgen van zijn 

handelen, hij werd veroordeeld voor inbreuk inzake rijbewijzen, onopzettelijke slagen en verwondingen 

in het verkeer, maar dat hield hem niet tegen toch te rijden en dat dan nog zonder geldige verzekering 

en/of inschrijving van het voertuig. Betrokkene lijkt een leven te leiden waarbij hij op geen enkele wijze 

rekening houdt met derden.  

 

Zijn gedragingen getuigen van een verontrustend gebrek aan normbesef, een immorele, oneerlijke 

ingesteldheid en een manifeste afwezigheid van eerbied voor sociale, morele en economische waarden, 

andermans eigendom in het bijzonder. Het even dat hij, ondanks de vele kansen die hem geboden 

werden, bleef recidiveren, wijst erop dat hij geen lessen trekt uit zijn veroordelingen en dat hij de ernst 

van zijn daden niet blijkt of niet wenst in te zien, noch schijnt te begrijpen dat zijn ad rag maatschappelijk 

onaanvaardbaar is. Uit zijn persoonlijk handelen komt een volgehouden, voor de maatschappij 

gevaarlijke criminele ingesteldheid naar voren waardoor het helemaal niet uit te sluiten valt dat hij 

dergelijk gedrag in de toekomst niet zal herhalen.  
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Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.  

 

Artikel 74/13 

 

In de vragenlijst hoorrecht ingevuld op 08.10.2021, heeft de betrokkene verklaard familie, partner en 

minderjarige kinderen te hebben in België. Hij heeft geen ziektes maar wilt niet terugkeren naar zijn land 

van herkomst omdat hij daar geen familie of kennissen heeft en in Turkije zou hij zijn legerdienst moeten 

doen, wat hij niet wilt.      

 

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

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

arrest Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) 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). Voorts wordt er op gewezen dat het kerngezin 

beperkt is tot de ouders en de kinderen, en slechts zeer uitzonderlijk kan worden uitgebreid naar andere 

naaste familieleden die een belangrijke rol kunnen spelen binnen het gezin. Het EHRM oordeelt ook dat 

“de relaties tussen volwassenen niet noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 zullen 

genieten zonder dat het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, 

naast de gewone affectieve banden” (EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 

2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). Uit de stukken van het administratief dossier blijken geen bijkomende 

elementen van afhankelijkheid tussen betrokkene en zijn ouders, broer en zussen.  

Verdere gegevens over zijn partner zijn niet bekend. Gedurende zijn verblijf in het Rijk heeft betrokkene 

echter nooit een aanvraag tot gezinshereniging ingediend. Vooraleer het recht op gezinsleven 

gehandhaafd kan worden, dient betrokkene eerst gebruik te maken van de voor hem openstaande 

wettelijke verblijfsmogelijkheden. Indien zij dat wenst, zou zij de betrokkene vrijwillig kunnen volgen naar 

zijn land van herkomst of een ander land waar hij recht op verblijf heeft bekomen. Het is eigen aan 

grensoverschrijdende relaties dat één van beide partners zich buiten het oorspronkelijk land van 

herkomst bevindt. Mevrouw kan er ook voor kiezen contact met hem te onderhouden via periodieke 

reizen en met behulp van de moderne communicatiemiddelen.  

Wat zijn kinderen betreft kunnen we vaststellen dat het niet betwist wordt dat betrokkene 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.  

Zijn gebrek aan respect voor de wet wordt onderstreept door het feit dat hij verschillende veroordelingen 

opgelopen heeft.  

Deze feiten zijn ernstig omdat ze getuigen van een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin in het 

verkeer en aantonen dat hij zich boven de wet verheven voelt. Hij staat totaal niet stil bij de mogelijke 

gevolgen van zijn handelen, hij werd veroordeeld voor inbreuk inzake rijbewijzen, onopzettelijke slagen 

en verwondingen in het verkeer, maar dat hield hem niet tegen toch te rijden en dat dan nog zonder 

geldige verzekering en/of inschrijving van het voertuig. Betrokkene lijkt een leven te leiden waarbij hij op 

geen enkele wijze rekening houdt met derden.  

Zijn gedragingen getuigen van een verontrustend gebrek aan normbesef, een immorele, oneerlijke 

ingesteldheid en een manifeste afwezigheid van eerbied voor sociale, morele en economische waarden, 

andermans eigendom in het bijzonder. Het gegeven dat hij, ondanks de vele kansen die hem geboden 

werden, bleef recidiveren, wijst erop dat hij geen lessen trekt uit zijn veroordelingen en dat hij de ernst 

van zijn daden niet blijkt of niet wenst in te zien, noch schijnt te begrijpen dat zijn gedrag 

maatschappelijk onaanvaardbaar is. Uit zijn persoonlijk handelen komt een volgehouden, voor de 

maatschappij gevaarlijke criminele ingesteldheid naar voren waardoor het helemaal niet uit te sluiten 

valt dat hij dergelijk gedrag in de toekomst niet zal herhalen.  

Gezien deze overwegingen wordt het persoonlijke en familiale belang van betrokkene hier dan ook 

ondergeschikt geacht aan de vrijwaring van de openbare orde.  

Artikel 8 en 3 EVRM zijn dus niet van toepassing.  

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening 

gehouden met de bepalingen van artikel 74/13.  

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan:  
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0 Artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken;  

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn.  

 

Betrokkene verblijft minstens sinds 30.09.2021 in België. Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij 

zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren.  

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden.  

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert.  

 

0 Artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een bedreiging voor de openbare orde ;  

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal, bedrieglijke voorziening van brandstof of 

smeerolie, heling, feiten waarvoor hij op 08.09.2004 veroordeeld werd door de Correctionele Rechtbank 

van Antwerpen tot een definitieve werkstraf van 75 uur (vervangende gevangenisstraf van 6 maanden).  

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan Diefstal met geweld of bedreiging, bij nacht, door twee of 

meer personen, met wapens of erop gelijkende voorwerpen / de schuldige doet geloven dat hij 

gewapend is, met gebruikmaking van een voertuig of enig ander al dan niet met een motor aangedreven 

tuig, gestolen om de diefstal te vergemakkelijken of de vlucht te verzekeren, feiten waarvoor hij op 

14.10.2004 veroordeeld werd door het Hof van Beroep van Antwerpen tot een definitieve werkstraf van 

60 uur (vervangende gevangenisstraf van 1 jaar).   

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan sturen tijdens verval, feiten waarvoor hij op 25.04.2019 

veroordeeld werd door de Politie Rechtbank van Mechelen tot een definitieve gevangenisstraf van 10 

maanden.  

 

Zijn gebrek aan respect voor de wet wordt verder onderstreept door het feit dat hij 2 veroordelingen door 

de politierechtbank in verkeerszaken opgelopen heeft (op 03.10.2003 en op 15.12.2020). Deze feiten 

zijn ernstig omdat ze getuigen van een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin in het verkeer en 

aantonen dat hij zich boven de wet verheven voelt. Hij staat totaal niet stil bij de mogelijke gevolgen van 

zijn handelen, hij werd veroordeeld voor inbreuk inzake rijbewijzen, onopzettelijke slagen en 

verwondingen in het verkeer, maar dat hield hem niet tegen toch te rijden en dat dan nog zonder geldige 

verzekering en/of inschrijving van het voertuig. Betrokkene lijkt een leven te leiden waarbij hij op geen 

enkele wijze rekening houdt met derden.  

 

Zijn gedragingen getuigen van een verontrustend gebrek aan normbesef, een immorele, oneerlijke 

ingesteldheid en een manifeste afwezigheid van eerbied voor sociale, morele en economische waarden, 

andermans eigendom in het bijzonder. Het gegeven dat hij, ondanks de vele kansen die hem geboden 

werden, bleef recidiveren, wijst erop dat hij geen lessen trekt uit zijn veroordelingen en dat hij de ernst 

van zijn daden niet blijkt of niet wenst in te zien, noch schijnt te begrijpen dat zijn gedrag 

maatschappelijk onaanvaardbaar is. Uit zijn persoonlijk handelen komt een volgehouden, voor de 

maatschappij gevaarlijke criminele ingesteldheid naar voren waardoor het helemaal niet uit te sluiten 

valt dat hij dergelijk gedrag in de toekomst niet zal herhalen.  

 

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.“  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de partijen om de kosten van het geding ten laste van de tegenpartij 

te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1. In een eerste en enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 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 artikel 7, derde lid, 74/13 en 74/14, §3, 1° van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

de Vreemdelingenwet) samen gelezen met artikel 7.4 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de  

lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied 

verblijven, van de formele en materiële motiveringsplicht zoals bepaald in de artikelen 52 en 62 van de 

Vreemdelingenwet en van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen alsook van de 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

De verzoekende partij licht haar enig middel toe als volgt: 

 

“Eerste onderdeel, schending van de artikel 7 vreemdelingenwet  

 

Dat de bestreden beslissing (bevel) het volgende stelt met betrekking tot het bevel en met betrekking tot 

de afwezigheid van een termijn om het grondgebied te verlaten:  

 

Het bevel wordt gegeven in uitvoering van artikel 7, alinea 1, 3° vreemdelingenwet.  

 

De motivering stelt in essentie dat verzoeker een gevaar voor de openbare orde is.  

 

Dat verzoeker verwijst naar art. 7.4 van de Terugkeerrichtlijn en het arrest van HvJ dd. 11 juni 2015 (c-

554/13 Zh en O).  

Hierin wordt duidelijk gemaakt dat gedaagde moet aantonen dat betrokkene inderdaad een dergelijk 

gevaar vormt. Het moet gaan om een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging die een 

fundamenteel belang van de samenleving aantast.  

 

Gedaagde neemt in haar beoordeling mee twee veroordelingen van 2004 waarvoor verzoeker een 

werkstraf kreeg alsmede veroordelingen voor verkeer.  

 

Vooreerst kan verzoeker niet anders dan vaststellen dat de veroordelingen van 2004 enigszins een 

actueel gevaar kunnen aantonen, immers het gaat over feiten die bijna twintig jaar geleden zijn gebeurd.  

 

De recente veroordeling wegens rijden spijts verval kan niet aanzien worden als een voldoende en 

ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast. Het rijden spijts verval 

was een eenmalig voorval en verzoeker heeft hier hard voor geboet. Dat een dergelijke veroordeling 

geenszins een criminele ingesteldheid aantoont en dergelijke ingesteldheid dan ook niet aan verzoeker 

kan worden verweten.  

 

Er is dan ook geenszins sprake van een werkelijke dreiging en zeer zeker niet van een voldoende 

ernstige bedreiging.  

 

Tweede onderdeel, schending van artikel 74/14 vreemdelingenwet  

 

1. Wat de afwezigheid van termijn om het grondgebied te verlaten betreft wordt verwezen naar artikel 

74/14 § 3, 1° en 3°.  

 

Verzoeker stelt vast dat gedaagde totaal negeert dat hij in België geboren is en hier heel zijn leven heeft 

gewoond.  

 

De bestreden beslissing stelt dat hij minstens sedert 30.09.2021 verblijft hetgeen duidelijk niet klopt daar 

hij sedert zijn geboorte minstens tot 2014 altijd legaal verbleven heeft.  

 

Verzoeker heeft zich dan ook nooit schuldig gemaakt aan illegale binnenkomst en zelfs geen illegaal 

verblijf daar hij ambtelijk geschrapt werd.  

 

Met betrekking tot de openbare orde verwijst verzoeker naar hetgeen hierboven werd vermeld onder het 

eerste onderdeel.  
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Artikel 74/14 §3 vreemdelingenwet houdt geen enkele verplichting in in hoofde van de verwerende partij, 

maar een mogelijkheid (‘kan’ afwijken van de termijn van §1). De afwijking van die termijn vereist dan 

ook een ernstige motivering die bovendien ook nog proportioneel moet zijn rekening houdend met 

enerzijds de belangen van de Belgische staat en anderzijds deze van verzoeker.  

 

Dergelijke motivering en/of proportionaliteitstoets is er niet.  

 

Het had volstaan om verzoeker gewoon een bevel te geven, quod non, met een termijn zodat hij 

vrijwillig kon vertrekken.  

 

Derde onderdeel, schending van artikel 8 EVRM, 74/13 vreemdelingenwet, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel  

 

1. Artikel 74/13 vreemdelingenwet vereist dat bij het nemen van het bevel rekening wordt gehouden met 

het gezins- en familieleven en met de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde 

land.  

 

2. Gezien er geen sprake kan zijn van een gevaar voor openbare orde gaat de proportionaliteitstoets de 

jure uit van een valse premisse en is deze in ieder geval foutief.  

 

3. De zorgvuldigheids- en evenredigheidsplicht bij het nemen van het bevel met betrekking tot het 

gezins- en privéleven.  

 

De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek 

van de zaak met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen.  

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bevestigt dat de evenredigheidsafweging op basis van 

concrete en uitzonderingscriteria dient te geschieden. In de zaak SHAKUROV v. RUSSIA (Application 

no. 55822/10) 5 juni 2012, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens deze principes 

bevestigd..  

 

Het begrip van artikel 8 EVRM is overigens ruimer dan het loutere familie- en gezinsleven. Het betreft 

ook het privéleven (zie UDN-arrest nr. 198 069 van 17 januari 2018 in de zaak RvV 215 090 inzake 

Okoidigun t. Belgische Staat, gevoegd in bijlage).  

 

Het staat vast de gedaagde de ganse voorgeschiedenis van verzoeker in België in deze compleet 

negeert laat staan ze in de motivering van de bestreden beslissing vermeldt.  

 

Bezwaarlijk kan men oordelen dat zijn legaal verblijf in het Rijk tot tenminste 2014 irrelevant is ter 

beoordeling van het dossier.  

 

Dat verzoeker dan ook meent dat de materiële motivering van de bestreden beslissing foutief is.” 

 

3.2. Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen 

dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt 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 de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve in 

dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en 

op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

3.3. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  
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Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) dat de besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die 

een inmenging uitmaken op het privé- en gezinsleven billijk moet verlopen en op passende wijze 

rekening moet houden met de belangen die door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt 

zowel voor situaties waar sprake is van een weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, 

Ciliz/Nederland, § 66) als voor situaties waar sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 

2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68). 

 

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 louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. 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.  

 

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

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

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

Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde 

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

omstandigheden kenbaar worden betrokken.  

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de gemachtigde alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het privéleven hier te lande en anderzijds het algemeen belang 

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

orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900).  

 

Het waarborgen van een recht op eerbiediging van het gezins- en privéleven, veronderstelt het bestaan 

van een gezins- en privéleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het EVRM. Dit privé- 

en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing. Artikel 8 van 

het EVRM definieert niet de begrippen ‘gezinsleven’ en ‘privéleven’, die onafhankelijk van het nationale 

recht dienen te worden geïnterpreteerd. Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term 

is en dat het mogelijk, noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 

december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De 

beoordeling of er sprake is van een privéleven is een feitenkwestie.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermingswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

3.4. Betreffende het privéleven in België heeft de verzoekende partij in haar ingevulde vragenlijst van 8 

oktober 2021 aangevoerd dat zij geboren en getogen is in België, dat zij alhier een vriendin heeft waarbij 

zij de geboortedatum van haar vriendin vermeldt alsook haar adres, dat haar moeder, zussen, broer, 

dochter en zoon in België wonen waarbij zij de adressen vermeldt van haar moeder en kinderen alsook 

de geboortedata van haar kinderen en het telefoonnummer van haar zoon, dat zij niet terug kan naar 

Turkije daar haar familieleden hier verblijven en, op uitzondering van een zus van Nederlandse 

nationaliteit, de Belgische nationaliteit hebben, dat zij geen familie of kennissen heeft in Turkije en dat zij 

het Turks niet kan lezen of schrijven. 

 

3.5. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven betreffende het niet voorhanden zijn van 

een beschermingswaardig gezinsleven met haar moeder, broer en zussen niet betwist. Betreffende de 

partner wordt gemotiveerd dat de verzoekende partij nooit een aanvraag gezinshereniging met haar 
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partner heeft ingediend en dat zij de verzoekende partij vrijwillig kan volgen naar het land van herkomst, 

dat zij er ook voor kan kiezen contact te onderhouden door periodieke reizen met behulp van de 

moderne communicatiemiddelen. Ook deze motieven worden door de verzoekende partij niet betwist.  

        

Familie- of gezinsbanden die niet kunnen gelijkgesteld worden met een gezinsleven in de zin van artikel 

8 van het EVRM kunnen voor een vreemdeling die lange tijd gevestigd was in het Rijk, echter wel 

onderdeel uitmaken van het privéleven (zie EHRM 2 juni 2005, nr. 77785/01, Znamenskaya v. Rusland, 

par. 27) in de zin van artikel 8 van het EVRM en de Raad verwijst op dit punt naar de bespreking die 

hierna volgt. 

 

3.6. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij van oordeel is dat de verzoekende partij 

zich kan beroepen op een gezins- en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM omdat zij 

(minderjarige) kinderen in België heeft. 

 

De verzoekende partij wijst in haar middel naar haar ganse voorgeschiedenis in België en stelt in de 

feitenuiteenzetting dat zij geboren is in Antwerpen en hier heel haar leven heeft gewoond. Dit wordt niet 

betwist door de verwerende partij. Evenmin wordt betwist dat de verzoekende partij heel haar leven en 

dit tot 2014 voor het overgrote deel legaal in het Rijk verbleef. Daarnaast blijkt uit de stukken van het 

administratief dossier dat de verzoekende partij op bepaalde ogenblikken in het verleden, in 2004 en 

2008, in het Rijk gewerkt heeft.  

 

Een dergelijke situatie, mee in overweging genomen het verblijf in België en de Belgische nationaliteit 

van zowel de ouders, broer, zus en kinderen, kan niet anders dan bestempeld te worden als een 

privéleven in België, dat valt onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. Immers, het is niet 

onaannemelijk dat uit het langdurig, bijna ononderbroken – van 1979 tot 2014 – legaal verblijf van de 

verzoekende partij een netwerk van persoonlijke, sociale en economische belangen is voortgevloeid dat 

een onderdeel uitmaakt van het privéleven van elke persoon (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland 

(GK), § 95-96). Het privéleven van de verzoekende partij bestaat dan uit de optelsom van alle banden 

die zij met de Belgische samenleving is aangegaan. Omdat artikel 8 van het EVRM het recht beschermt 

om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere personen en de buitenwereld in het algemeen en 

soms aspecten van de sociale identiteit van een persoon betreft, stelt het EHRM dat moet worden 

aanvaard dat het geheel van sociale banden tussen de “gevestigde vreemdelingen” (“immigrés établis”) 

en de gemeenschap waarin zij leven noodzakelijk deel uitmaken van het begrip ‘privéleven’ in de zin 

van artikel 8 EVRM. De weigering tot verlenging van een verblijfsmachtiging en de uitzetting van een 

langdurige verblijvende of gevestigde vreemdeling vormen dan ook een inmenging in zijn recht op 

eerbiediging van het privéleven (EHRM 11 juni 2013, nr. 52166/09, Hasanbasic v. Zwitserland, par. 46-

49; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 63; EHRM 14 juni 2011, Osman/Denemarken, § 55; 

EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 46).  

 

3.7. Er dient aldus nagegaan te worden of de inmenging in het privéleven van de verzoekende partij in 

overeenstemming is met het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. Uit de motieven van de bestreden 

beslissing blijkt dit overigens ook daar wordt gemotiveerd dat de verzoekende partij zich kan beroepen 

op een gezins- en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM en dat het verplicht verlaten van het 

grondgebied een inmenging vormt in het uitoefenen van het recht op de eerbiediging van het gezins- en 

privéleven.  

 

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

namelijk 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 (legaliteit), ze geïnspireerd is door een of 

meerdere van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen (legitimiteit) en 

voor zover ze noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken (proportionaliteit). 

 

De bestreden beslissing werd genomen krachtens de artikelen 7 en 74/14 van de Vreemdelingenwet. 

De bestreden beslissing kent aldus een wettelijke basis. Aan de legaliteitsvereiste is derhalve voldaan. 

De Raad stelt voorts vast dat de bestreden beslissing een legitiem doel nastreeft, met name de 

bescherming van de openbare orde. De inmenging in het gezins- en privéleven van de verzoekende 

partij is bijgevolg formeel in overeenstemming met de afwijkende omstandigheden beoogd in 

voornoemd artikel 8, tweede lid van het EVRM. 

 

3.9. Vervolgens dient de Raad te onderzoeken of de inmenging noodzakelijk is in een democratische 

samenleving, met name of de inmenging gerechtvaardigd wordt door een dwingende sociale behoefte 
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en proportioneel is met het nagestreefde doel (EHRM 19 februari 1998, nr. 26102/95, Dalia v. Frankrijk, 

par. 52).  

 

Kernvraag die zich in voorliggende zaak stelt is of de verwerende partij in een situatie waarin de 

bestreden beslissing een inmenging vormt in het gezins- en privéleven van de verzoekende partij, zoals 

ook wordt aangegeven in de bestreden beslissing, alle relevante gegevens waarover zij beschikte op 

een zorgvuldige wijze heeft betrokken in de afweging tussen enerzijds, het belang van de verzoekende 

partij bij de uitoefening van haar privé- en gezinsleven in het Rijk en anderzijds, het algemeen belang 

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

orde. De betwisting kadert dus in de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgenomen voorwaarde van 

proportionaliteit van de getroffen maatregel (noodzakelijk in een democratische samenleving) 

 

Staten beschikken over een zekere beoordelingsmarge wat betreft de noodzaak aan inmenging. Vanuit 

dit laatste standpunt is het de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een 

juist evenwicht te bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk op het recht op respect 

van het privé- en/of familie- en gezinsleven (EHRM 19 februari 1998, Dalia/Frankrijk, § 52; EHRM 9 

oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 

2 april 2015, Sarközi en Mahran/Oostenrijk, § 62). Dit wordt onderzocht aan de hand van ‘fair balance’-

toets, waarbij wordt nagegaan of een redelijke afweging werd gemaakt tussen de belangen van het 

individu en de belangen van de samenleving (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; 

EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 76). Tevens moet blijken dat daarbij alle voor die 

belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar werden betrokken. 

 

Staten gaan hun beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op 

zorgvuldige wijze een redelijke belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 

84; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

Algemene factoren die meespelen in het kader van de afweging van het belang van het individu zijn, 

onder meer, de mate waarin het privé- en gezinsleven daadwerkelijk wordt verbroken, de omvang van 

de banden in de verdragsluitende staat, alsook de aanwezigheid van omstandigheden die het moeilijk of 

onmogelijk maken om het bestaande privé- en gezinsleven in het land van herkomst of elders verder te 

zetten. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van immigratiecontrole of 

overwegingen inzake openbare orde (cf. EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez/Noorwegen, § 70; 

EHRM 12 juni 2012, nr. 54131/10, Bajsultanov/Oostenrijk, § 90; EHRM 1 december 2016, nr. 77036/11, 

Salem/Denemarken, § 79). 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt verder dat waar overwegingen van openbare orde of nationale 

veiligheid een rol spelen, quod in casu, het EHRM een aantal meer specifieke criteria heeft 

geformuleerd die nationale overheden moeten leiden in het maken van een redelijke belangenafweging, 

met name de zgn. Boultif criteria. (EHRM 2 augustus 2001, Boultif/ Zwitserland, § 48). 

 

Het betreft hier: 

 

(1) de aard en ernst van het gepleegde misdrijf; 

(2) de duur van het verblijf in het gastland; 

(3) het tijdsverloop sinds het misdrijf en het gedrag van de betrokkene tijdens die periode; 

(4) de nationaliteit van alle betrokkenen; 

(5) de gezinssituatie van de betrokkene, zoals duur van het huwelijk alsook andere factoren die getuigen 

van een daadwerkelijk gezinsleven; 

(6) de vraag of de (huwelijks)partner op de hoogte was van het misdrijf bij de totstandkoming van de 

gezinsband; 

(7) de vraag of er kinderen zijn geboren uit dit huwelijk en, als dit het geval is, hun leeftijd; 

(8) de ernst van de moeilijkheden die de (huwelijks)partner zal ondervinden indien hij/zij de vreemdeling 

zou volgen naar het land waarnaar deze wordt uitgewezen. 

 

Uit de uitspraak van het EHRM inzake Üner (EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), §§ 55, 57 

en 58) volgt dat naast de Boultif-criteria desgevallend ook in de belangenafweging moet worden 

betrokken: 

 

(9) het belang en het welzijn van de kinderen, in het bijzonder de ernst van de problemen die kinderen 

waarschijnlijk zouden ondervinden in het land van herkomst van de vreemdeling; 
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(10) de hechtheid van de sociale, culturele en familiebanden van de vreemdeling met het gastland en 

met zijn land van herkomst. 

 

In het arrest Emre (EHRM 22 mei 2008, Emre/Zwitserland, § 71; EHRM 11 juni 2013, nr. 52166/09, 

Hasanbasic/Zwitserland, § 54) vulde het Hof de gangbare criteria nog expliciet aan met twee 

aandachtspunten waarmee, in voorkomend geval, ook rekening moet worden gehouden bij de afweging. 

Het gaat om: 

 

(11) de specifieke omstandigheden van de zaak; 

(12) het voorlopige of definitieve karakter van het inreisverbod. 

 

Het gewicht dat aan elk van de respectievelijke criteria moet worden gehecht varieert naargelang de 

specifieke omstandigheden van de voorliggende zaak (EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 

70). 

 

De Raad wijst er op dat het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 

2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het houdt tevens 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.  

 

3.10. Er wordt niet ontkend dat de verzoekende partij kinderen heeft in België – waarbij de verzoekende 

partij tijdens het hoorrecht als adres van de kinderen dezelfde straat opgeeft als de straat van het laatste 

adres dat van haar gekend is – en dat zij kan bogen op een beschermingswaardig gezinsleven. Zoals 

reeds aangegeven blijkt ook dat de verzoekende partij heel haar leven in België heeft doorgebracht en 

hier heeft gewerkt.  

 

In casu stelt de Raad vast dat de gemachtigde in essentie en op zeer algemene wijze heeft vastgesteld 

dat de persoonlijke en familiale belangen ondergeschikt worden geacht aan de vrijwaring van de 

openbare orde, dat artikel 8 van het EVRM dus niet van toepassing is. Naast de overwegingen waaruit 

blijkt waarom de verzoekende partij beschouwd wordt als een gevaar voor de openbare, wordt 

betreffende het privéleven van de verzoekende partij enkel overwogen dat zij omwille van haar kinderen 

zich kan beroepen op een gezins- en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM.  

 

De verzoekende partij wijst in haar verzoekschrift uitdrukkelijk op het recht op een privéleven en stelt dat 

de verwerende partij haar ganse voorgeschiedenis in België compleet negeert, dat bezwaarlijk 

geoordeeld kan worden dat haar legaal verblijf in het Rijk tot tenminste 2014 irrelevant is.  

 

Zoals reeds een aantal keren meegedeeld is de verzoekende partij geboren in België in 1979 en heeft 

zij altijd hier verbleven waarvan het overgrote deel in legaal verblijf. Het kan redelijkerwijze aanvaard 

worden dat de sociale en culturele banden van de verzoekende partij met België, waar haar ouders, 

broer en zussen ook leven, evenals haar partner en minderjarige kinderen groter en hechter zijn dan 

met haar land van nationaliteit Turkije.  

 

De duur van het verblijf in het gastland en de hechtheid van de sociale, culturele en familiebanden van 

de vreemdeling met het gastland en met zijn land van herkomst, zijn factoren die meespelen in het 

kader van de afweging van het belang van het individu, doch die door de verwerende partij geenszins 

(op zorgvuldige wijze) werd beoordeeld.  

 

Zoals hierboven reeds werd gesteld, komt het aan de verwerende partij toe om een redelijke afweging te 

maken tussen de concurrerende belangen van het individu, rekening houdende met diens specifieke 

situatie enerzijds, en het algemeen belang, anderzijds.  

 

Noch uit de motieven van de bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier, blijkt waarom haar 

familiale en persoonlijke belangen ondergeschikt worden geacht aan de vrijwaring van de openbare 

orde. Uit niets blijkt waarom haar familiale en persoonlijke belangen niet kunnen doorwegen op de 

overwegingen van openbare orde. Minstens blijkt niet dat het langdurig legaal verblijf van de 

verzoekende partij in het Rijk en het feit dat zij heel haar leven in België heeft verbleven in overweging 

werd genomen.  
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De verzoekende partij kan gevolgd worden waar zij stelt dat haar legaal verblijf in het Rijk tot tenminste 

2014 niet als irrelevant kan beoordeeld worden en dat de verwerende partij gans haar voorgeschiedenis 

in België compleet negeert. 

 

De Raad wijst er nog op dat wanneer strafrechtelijke inbreuken als volwassene worden gepleegd, artikel 

8 van het EVRM geen bescherming zal bieden, zelfs als de vreemdeling grotendeels is opgegroeid in de 

verdragsluitende staten, indien deze inbreuken als zeer ernstige redenen worden beschouwd om de 

verwijdering te rechtvaardigen (cf. EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 76). Uit de motieven 

van de bestreden beslissing, en uit de voorliggende gegevens, blijkt geenszins dat het in casu zou gaan 

om “zeer ernstige redenen”.  

 

3.11. De Raad stelt vast dat de verwerende partij is tekortgekomen aan de zorgvuldigheidsplicht bij de 

afweging die dient te worden gemaakt in het raam van artikel 8 van het EVRM.  

 

De Raad bezit niet de bevoegdheid om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging doorvoeren en het 

vastgestelde gebrek aan zorgvuldige afweging zelf gaan remediëren (RvS 26 juni 2014, nr. 227.900; 

RvS 26 januari 2016, nr. 233.637). 

 

Zonder vooruit te willen lopen op het resultaat van een daadwerkelijke fair balance-toets waarbij alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken, 

kan de Raad thans alleen maar vaststellen dat de gemachtigde, in het kader van het beoordelen van het 

recht op een gezins- en privéleven conform artikel 8 van het EVRM, voornamelijk oog heeft gehad voor 

het algemeen belang waarbij zij geen of onvoldoende rekening heeft gehouden met de individuele 

familiale en persoonlijk belangen van de verzoekende partij, en in het bijzonder het langdurig legaal 

verblijf.  

 

3.12. Het verweer in de nota met opmerkingen – waar enkel gesteld wordt dat uit de motivering van de 

bestreden beslissing blijkt dat omtrent artikel 8 van het EVRM uitvoerig werd gemotiveerd en de 

motivering niet wordt weerlegd door de verzoekende partij – kan aan dit alles geen afbreuk doen.  

 

3.13. Het enig middel is in de aangeven mate gegrond.  

 

3.14. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van het bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De overige aangevoerde schendingen behoeven geen verder onderzoek nu deze niet tot een ruimere 

vernietiging kunnen leiden. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 9 december 2021 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien mei tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT N. VERMANDER 


