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 nr. 195 105 van 16 november 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 2 juni 2017 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

van 25 april 2017 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 september 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 oktober 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. STOROJENKO, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt 

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

voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Ghanese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 14 januari 

1984.  

 

Op 25 april 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de bestreden beslissing die op 3 

mei 2017 aan de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven als volgt luiden: 
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“De heer / mevrouw :  

naam en voornaam: O.R.[…] 

geboortedatum: 14.01.1984  

geboorteplaats: kumasi  

nationaliteit: Ghana  

 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen®, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven,  

 

binnen de 7 (zeven) dagen na de kennisgeving.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

 

Artikel 7  

 

(x) 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder bouder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten;  

 

[…] 

 

Geen geldig visum of geldig visumvervangend verblijfsdocument.  

Bovendien geeft de intentie om te huwen of om wettelijk samen te wonen betrokkene niet automatisch 

recht op verblijf.  

Ook het feit dat betrokkene samenwoont met zijn partner en haar minderjarig kind en met hun 

gezamenlijk minderjarig kind, geeft hem niet automatisch recht op verblijf.  

 

Wat de vermeende schending van art 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst of naar het land waar betrokkene een lang verblijf geniet, om op een later tijdstip 

legaal naar België terug te keren, niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een 

gezins-of privéleven. In zijn arrest (nr. 27.844) dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor 

Vreemdelingbetwistingen het volgende: De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als 

een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene zou toelaten de bepalingen van de 

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen." Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 

22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 jnli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 7, 62 en 74/13 

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), van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de 

wet van 29 juli 1991), 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 het zorgvuldigheidsbeginsel, van het 

evenredigheidsbeginsel en van de artikelen 7, 20, 24 en 41 van het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie van 7 december 2000 (hierna: het Handvest).  

 

2.1.1. De verzoekende partij adstrueert haar middel als volgt:  

 

“Het evenredigheidsbeginsel stelt ertoe dat het bestuur een belangenafweging maakt, en in rechte en in 

feite een verantwoorde beslissing neemt.  

 

Zo stelde Professor SUETENS in 1981 dat het redelijkheidsbeginsel is geschonden “wanneer het 

bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft gemaakt, m.a.w. 
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wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld” (zie M. BOES, “Het redelijkheidsbeginsel” in 

Administratieve Rechtsbibliotheek: Beginselen van behoorlijk bestuur, I. OPDEBEEK en M. VAN 

DAMME (eds.), Brugge, die Keure, 2006, nr. 235).  

 

“Heel precies kan men stellen dat het redelijkheidsbeginsel een aspect is van het motiveringsbeginsel. 

Het motiveringsbeginsel is erg ruim, en zelfs al beperkt men het tot het “afdoende” karakter, omvat het 

vele aspecten zoals OPDEBEEK en COOLSAET aantonen: de motivering moet duidelijk zijn, niet 

tegenstrijdig, juist, pertinent, concreet, precies en volledig” (zie M. BOES, l.c., nr. 238, p. 179).”  

 

“Om na te gaan of het bestuur de grenzen van redelijkheid niet heeft overschreden, zal de rechter tot 

een marginale toetsing van het bestuursoptreden overgaan en de kennelijke wanverhouding tot de 

feiten waarop de beslissing is gebaseerd, sanctioneren.”  

 

“Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter toestaat, is niet het oordeel over te doen maar is enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat, wanneer de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen beslissing en feiten in werkelijkheid ontbreekt” (zie A. MAST, J. 

DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 

Mechelen, Kluwer, 2002, p. 55 – 56).  

 

Het spreekt voor zich dat de bestreden beslissing een enorme impact heeft op de verblijfs- en 

gezinssituatie van de verzoeker.  

 

Daarentegen neemt het bestuur de ingrijpende beslissing zonder de nodige zorgvuldigheid en zonder 

afdoende motivering.  

 

De motivering is niet in rechte en in feite evenredig met het belang van de beslissing voor de verzoeker.  

 

4.2.  

 

Overeenkomstig het artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden.  

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk 

moeten worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering 

afdoende moet zijn.  

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie stelt in zijn beslissing kortweg dat “de 

betrokkene niet in het bezit is van een geldig visum” (zie stuk 1).  

 

Nergens blijkt evenwel uit de beslissing dat de gemachtigde op een niet disproportionele wijze rekening 

heeft gehouden met het gezinsleven van de verzoeker en het belang hiervan heeft afgewogen ten 

opzichte van het bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De verzoeker kan uit de beslissing niet opmaken waarom zijn recht op bescherming van het gezinsleven 

met partner en kind ondergeschikt zou zijn aan het belang om hem te dwingen het grondgebied te 

verlaten.  

 

De verzoeker ziet niet in hoe de terugkeer van de verzoeker in het belang kan zijn van een kind.  

 

Hoe de Dienst Vreemdelingenzaken kan stellen dat een formalistische benadering met inbegrip van de 

scheiding van de ouder en kind in het belang zijn van het kind, is een raadsel voor de verzoeker. 

Trouwens het artikel 24 van het Handvest stelt dat een scheiding enkel en alleen kan als de scheiding in 

het belang is van het kind, quod non. De Dienst Vreemdelingenzaken toont niet aan waarom de 

scheiding in het belang is van het kind.  

 

Integendeel, de Dienst Vreemdelingenzaken schermt enkel met argumenten van openbaar nut. Nergens 

blijkt dat rekening gehouden is met het belang van het kind.  

 

- Artikel 24, 2 en 3 van het Handvest betreffende de grondrechten van de Europese Unie stellen :  
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“Rechten van het kind  

 

(…) 

 

2. Bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties 

of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.  

 

3. Ieder kind heeft er recht op regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn 

beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist.”  

 

De beslissing is niet afdoende gemotiveerd en dient te worden vernietigd.  

 

4.3.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde de verplichting op zijn beslissingen op een 

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

 

Dit is in casu niet gebeurd.  

 

Nergens blijkt uit de beslissing dat de gemachtigde de beslissing heeft getoetst aan het gezinsleven van 

de verzoeker. Er werd alleen een algemene vage formulering genoteerd die niet ingaat op de specifieke 

noden van het gezin. Evenmin werd de situatie en omstandigheid in Ghana geëvalueerd.  

 

De verzoeker woont samen met zijn partner en hun pas geboren dochter.  

De partner van verzoeker heeft ook een andere dochter uit haar voorgaand huwelijk. De verzoeker is 

niet alleen de biologische vader van Nicki, maar ook van de stiefvader van de minderjarige A.K.[…].  

 

Verzoeker is een goede huisvader.  

 

Deze omstandigheden werden vaag in beoordeling genomen in de bestreden beslissing, hoewel deze 

gegevens de Dienst Vreemdelingenzaken niet onbekend zijn. Verzoeker woont samen op hetzelfde 

adres met zijn partner en kind.  

 

Hoe het ook zij, de Dienst Vreemdelingenzaken was op de hoogte van het gezinsleven maar heeft dit 

gezinsleven niet naar behoren betrokken in de bestreden beslissing van uitwijzing.  

 

Indien verzoeker zou terugkeren naar Ghana, houdt dit ontegensprekelijk een scheiding van zijn partner 

en twee dochter. Verzoeker is ook onmisbaar voor zijn partner, nu een pasgeborene samen opvoeden.  

 

4.4.  

 

Het bestreden bevel is genomen in uitvoering van het art. 7 van de Vreemdelingenwet (Vw.), dat bepaalt 

dat de hogere rechtsnormen onverminderd gelden:  

 

“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.”  

 

Evenwel stelt het art. 74/13 van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk dat het bestuur rekening dient te 

houden met de persoonlijke elementen van het dossier bij ELKE verwijderingsmaatregel:  

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.”  

 

De bestreden beslissing valt niet te verzoenen met deze wetsbepaling.  

 

Er werd geen enkele rekening gehouden met het feit dat de verzoeker hier een waarachtig gezinsleven 

heeft op ons grondgebied.  
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- Nochtans kon de Dienst Vreemdelingenzaken niet anders dan op de hoogte zijn van dit waarachtig 

gezinsleven dat de verzoeker heeft met zijn partner  

 

- Het gezinsleven van verzoeker wordt vernoemd in de bestreden beslissing:  

 

“Ook het feit dat betrokkenen samenwoont met zijn partner en haar minderjarig kind en met hun 

gezamenlijk minderjarig kind, geeft hem niet automatisch recht op verblijf.”  

 

Er dient dus vastgesteld te worden dat de verzoeker en zijn partner en hun kinderen reeds geruime tijd 

daadwerkelijk een gezinsleven hebben, en gezien de huidige intentie om wettelijk samen te wonen de 

bedoeling hebben dit gezinsleven verder te bestendigen.  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken gaat in haar beslissing nochtans volledig voorbij aan dit gezinsleven.  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft evident kennis van het gezinsleven met verzoekers partner en 

hun gemeenschappelijk kind. Al deze elementen zijn anterieur aan de bestreden beslissing en waren 

gekend bij de Dienst Vreemdelingenzaken.  

 

4.5.  

 

Art. 74/13 Vw. stelt zeer duidelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken verplicht is om rekening te houden 

met het gezinsleven.  

 

De bestreden beslissing is dus geenszins te verzoenen met de hogere rechtsnorm volgende uit het 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat luidt als volgt:  

 

“Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven  

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.”  

 

Het art. 8 EVRM beschermt het gezins-en familieleven, gezien de feitelijke omstandigheden kan in casu 

geenszins het familieleven worden betwist.  

 

Hoewel wordt verwezen naar artikel 8. EVRM, past de Dienst Vreemdelingenzaken dit niet toe.  

 

“Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 

van het recht op een gezins-of privéleven. In zijn arrest (nr.27.844) dd. 27/05/2009 stelt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen het volgende: “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet 

als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster zou toelaten de bepalingen van de 

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 

22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 46.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639) .”  

Het respect voor art. 8 EVRM in hoofde van de staat is niet enkel een negatieve verplichting, maar 

houdt ook een positieve verplichting in (Marckx et Johnston : EHRM, 13 juni 1979, Marckx/Belgique, 

serie A, nr. 31, p. 15; EHRM, 18 december 1986, Johnston/Ierland, serie A, nr. 112, p. 25.), (EHRM, 22 

juni 1989, Eriksson /Zweden, serie A, nr. 156; EHRM 23 sept. 1994, Hokkanen/Finland, serie A, nr 299-

A).  

 

Inmengingen op het art. 8 EVRM kunnen enkel gebeuren wanneer deze voorzien zijn in de wet en 

noodzakelijk in een democratische samenleving.  

 

Hieromtrent dient een belangenafweging te gebeuren (EHRM, 5 februari 2002, Conka / Belgique, § 83).  
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De bestreden beslissing motiveert geenszins welke belangenafweging werd gemaakt of waarom de 

bestreden beslissing art. 8 EVRM niet zou schenden.  

 

Dit blijkt duidelijk uit de vage motivering die geen rekening heeft gehouden met de persoonlijke situatie 

en bijzondere omstandigheden waarin verzoeker zich in bevindt.  

 

4.7.  

 

In het arrest nr. 156 153 van 5 november 2015, bevestigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

dat er inderdaad een zekere belangenafweging moet worden gemaakt in het licht van artikel 8 EVRM.  

 

De Raad stelde als volgt in haar motivering :  

 

“(…).”  

 

Het is duidelijk dat in casu uit de beslissing op geen enkele manier valt af te leiden op grond waarvan ze 

werd genomen, of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die 

gegevens correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is 

kunnen komen.  

 

4.8.  

 

Het recht op een gezinsleven wordt geschonden.  

 

Dit recht op een gezinsleven is nochtans gewaarborgd in het artikel 7 van het Handvest betreffende de 

grondrechten van de Europese Unie.  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken staat het gezinsleven niet alleen in de weg, de Dienst 

Vreemdelingenzaken ontneemt de verzoeker de kans om zijn kind op te voeden én ontneemt zijn kind 

ook de kans op contact met beide ouders.  

 

De beslissing is evident niet genomen in het hoger belang van het kind.  

 

Het dochter zal bijgevolg bij de moeder achterblijven in België en zal zijn vader dienen te missen indien 

hij dient terug te keren naar Ghana.  

 

Dit is in strijd met de verschillende rechten van het minderjarige kind.  

 

- Artikel 24 van het Handvest betreffende de grondrechten van de Europese Unie :  

 

“Rechten van het kind  

 

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen 

vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in aangelegenheden die hen betreffen wordt passend belang 

gehecht in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid. 3. Ieder kind heeft er recht op regelmatig 

persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn beide ouders te onderhouden, tenzij dit 

tegen zijn belangen indruist.  

 

2. Bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties 

of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.  

 

3. Ieder kind heeft er recht op regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn 

beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist.”  

 

Volgens het direct werkende Handvest van de grondrechten van de Europese Unie dient niet alleen elke 

handeling genomen te worden in het hoger belang van het kind, maar bepaalt het verdrag verder 

specifiek dat elk kind recht heeft op regelmatig en persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten 

met beide ouders.  

 

Inderdaad. Het artikel 24 van het Handvest stelt dat een scheiding enkel en alleen kan als de scheiding 

in het belang is van het kind, quod non. De Dienst Vreemdelingenzaken toont niet aan waarom de 
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scheiding in het belang is van het kind. Integendeel, de Dienst Vreemdelingenzaken schermt enkel met 

argumenten van openbaar nut. Nergens blijkt dat rekening gehouden is met het belang van het kind.  

 

Tevens dient het recht op het gezinsleven gerespecteerd te worden.  

 

Nu de Dienst Vreemdelingenzaken vasthoudt aan het bevel tot verlaten grondgebied, creëert hij een 

situatie waar de verzoeker zijn kind niet kan zien in België en omgekeerd. Hierdoor wordt het recht op 

een daadwerkelijk gezinsleven geschonden.  

 

Dit is evident in strijd met bovenvermelde bepalingen.  

 

Er kan waargenomen worden dat door de verzoeker en zijn kind alzo te behandelen het principe wordt 

geschonden dat éénieder gelijk behandeld wordt.  

 

Het principe vervat in het art. 20 Handvest betreffende de grondrechten van de Europese Unie is 

hierdoor eveneens geschonden.  

 

Het moge duidelijk zijn dat de Dienst Vreemdelingenzaken een standaardbeslissing heeft genomen 

zonder op de minste wijze de persoonlijke elementen en zelfs de feiten in acht te nemen.  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken schendt zonder meer de motiveringsplicht, het evenredigheidsbeginsel, 

de zorgvuldigheidsplicht, het art. 7 en het art. 74/13 Vw., het art. 8 EVRM en de artikelen 7, 20 en 24 

van het Handvest betreffende de grondrechten van de Europese Unie.  

 

De bestreden beslissing van uitwijzing dient dan ook te worden vernietigd.  

 

4.9.  

 

Daarnaast wenst de verzoeker er op te wijzen dat hij nooit op ordentelijke wijze gehoord werd alvorens 

de bestreden beslissing werd genomen.  

 

De verzoeker heeft aldus geen verklaringen kunnen afleggen omtrent zijn privéleven in België, zijn 

partner en zijn onverwijderbaarheid, … voordat de nadelige beslissingen van het bevel tot verlaten 

grondgebied werd genomen.  

 

Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bepaalt:  

 

"(...)"  

 

Deze bepaling geldt voor iedere rechtsonderhorige, onafhankelijk van diens verblijfsstatuut.  

 

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Arrest van het Hof van 

Justitie, tweede kamer, dd. 10/09/2013, zaak C-383/13 PPU, M.G. en N.R. tegen Staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie), verklaart advocaat-generaal Wathelet:  

 

“(…))”  

 

Het beschikkend gedeelte van het arrest gaan verder in dezelfde zin:  

 

“(…).”  

 

Volgens het geciteerde arrest dringt het respect van het recht gegarandeerd door het artikel 41 van het 

Handvest zich op, zelfs indien de reglementering een dergelijke formaliteit niet uitdrukkelijk voorziet.  

 

Het is bijgevolg niet in overeenstemming met het artikel 41 van het Handvest dat de verzoeker niet 

gehoord werd alvorens de bijlage 13 hem werd afgegeven.  

 

Verzoeker wenst evident gehoord te worden omtrent zijn verblijfs- en gezinssituatie in België.  

 

Het niet respecteren van deze fundamentele verplichting tot horen tast de bestreden beslissing vervat in 

de bijlage 13 aan.” 
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2.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van de verzoekende partij:  

 

“De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing uitdrukkelijk gemotiveerd 

werd in het licht van artikel 8 E.V.R.M. en dat daarnaast ook wordt verwezen naar het gezinsleven van 

verzoeker in België naar zijn dochtertje, zijn partner en het minderjarig kind van die partner. 

 

Er werd evenwel geoordeeld dat die omstandigheden, ni. De aanwezigheid van kind en partner in 

België, niet automatisch een verblijfsrecht genereert en dat, bovendien, de bestreden beslissing een 

tijdelijke verwijdering betreft nu verzoeker via de geijkte procédures zijn recht op gezinshereniging kan 

laten gelden en alsdan op een later tijdstip België op legale wijze binnenkomen. 

 

Aldus is er wel degelijk een belangenafweging gebeurd tussen de toepassing de bepalingen van de 

vreemdelingenwet enerzijds en de gevolgen daarvan op het gezins- en familieleven anderzijds. 

 

Het is evenwel niet kennelijk onredelijk om te oordelen dat de tijdelijke afwezigheid van verzoeker van 

zijn gezin en van zijn kinderen geen schending betreft op het familie- en gezinsleven. 

 

In zijn kritiek gaat verzoeker er kennelijk aan voorbij dat hem geen verblijfsrecht wordt ontnomen, maar 

dat het daarentegen een situatie van zgn. "eerste toelating" betreft. 

In het kader van een situatie van eerste toelating, moet volgens het EHRM worden onderzocht of er 

onder artikel 8, eerste lid van het EVRM een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 

gezins- en privéleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, 

§ 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). 

De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggend individueel geval. Staten gaan hun 

beoordelingsmarge te buiten wanneer zij falen een billijke belangenafweging te maken, wat aanleiding 

geeft tot een schending van artikel 8, eerste lid van het EVRM (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, 

Nunez v. Noorwegen, par. 84) . 

 

In het kader van een billijke afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de 

mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij een tijdelijke verwijdering naar 

het land van herkomst. 

 

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de omstandigheden van de betrokken minderjarige 

kinderen, aangezien het belang van het kind wordt beschouwd als een essentiële overweging die moet 

worden meegenomen in de belangenafweging vereist onder artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 april 

2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 144) . Deze elementen worden afgewogen tegen de 

aanwezige elementen van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 

2011, nr. 55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 70). 

 

In dit kader oordeelt het EHRM dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling 

waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te 

verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 2 6 maart 1992, Beldj oudi/Frankrij k, § 

74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43) noch houdt artikel 8 van het EVRM een 

algemene verplichting in om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van 

gemeenschappelijk ¦ verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan 

(EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39) . 

 

Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de staat 

om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de 

binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila 

Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991,Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 

mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). 

 

De verzoekende partij toont in zijn kritiek niet aan dat de tijdelijke verwijdering, met het oog op het 

vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, zijn 

gezinsleven in die mate zal verstoren dat er sprake kan zijn van éen schending van artikel 8 van het 

EVRM of van de artikelen 7, 20 en 24 van het EUHandvest. 
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Verzoeker voert zeer summier aan dat hij onmisbaar is voor zijn partner en voor zijn kind. Evenwel staat 

het verzoeker vrij om, van zodra hij zich in zijn land van herkomst in regel heeft gesteld met de 

Belgische immigratiewetgeving, zich terug te verenigen met zijn gezin op het Belgisch grondgebied. 

 

Een tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten verstoort het 

gezinsleven niet ernstig. Verzoeker toont het tegendeel niet aan. Hij heeft bewust in illegaal verblijf een 

gezinsleven gesticht, hij is verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan en dit ontslaat hem niet van de 

verplichting om zich in regel te stellen met de bestaande wetgeving. 

 

Het enig middel is niet ernstig.” 

 

2.1.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) kan als annulatierechter enkel een 

wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing uitoefenen (wetsontwerp tot hervorming van de Raad 

van State en oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, 

Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit houdt in dat de Raad in het raam van de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht niet bevoegd is om zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van 

die van de administratieve overheid. De Raad is enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

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

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet tot een onredelijk besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, 

nr.101.624). 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, waarvan de verzoekende partij de schending aanvoert, luidt als 

volgt:  

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet is een bepaling die erop gericht is te waarborgen dat de minister 

c.q. de staatssecretaris en zijn gemachtigde, ook in het kader van een gebonden bevoegdheid, bij het 

nemen van een verwijderingsbeslissing naar behoren rekening houden met welbepaalde 

omstandigheden en fundamentele rechten, zijnde het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.  

 

Dit artikel vormt de omzetting van artikel 5 van Richtlijn 2008/115/EG over gemeenschappelijke normen 

en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen die illegaal op hun grondgebied 

verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn). Het blijkt uit de lezing van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet of artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn dat bij een verwijderingsmaatregel moet 

rekening gehouden worden met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokkenen. Deze drie te respecteren elementen vinden eveneens hun 

weerklank in respectievelijk de artikelen 24 (hoger belang van het kind), 4 (verbod van folteringen en 

van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen) en 7 (onder meer eerbiediging van 

het familie- en gezinsleven) van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en tevens in 

artikel 8 van het EVRM.  

 

De verzoekende partij betoogt in haar verzoekschrift dat er geen afdoende belangenafweging in het 

kader van artikel 8 van het EVRM is gemaakt. Bovendien stelt zij ook dat er onvoldoende rekening is 

gehouden met het hoger belang van het kind.  

 

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.” 

 

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 
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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 Europees Hof voor de Rechten van de Mens 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 en diens familie 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 verwerende partij 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 familie- en gezins-/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). 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat het bestaan van een gezinsleven dat beschermenswaardig is onder 

artikel 8 van het EVRM, niet wordt betwist. Bijgevolg dient de Raad te onderzoeken of er sprake is van 

een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven.  

 

De verzoekende partij betwist niet dat er een belangenafweging wordt gemaakt, maar stelt wel dat deze 

belangenafweging geen rekening houdt met alle aspecten van haar zaak, waaronder het hoger belang 

van het kind. De verzoekende partij wijst erop dat zij een vaderfiguur is voor haar minderjarig stiefkind 

en dat zij een gemeenschappelijk minderjarig kind heeft met haar partner.  

 

Het belang van het kind vormt de eerste overweging in de belangenafweging. Hoewel het hoger belang 

van het kind op zichzelf niet beslissend is, moet hieraan wel een belangrijk gewicht worden toegekend in 

de belangenafweging vereist onder artikel 8 van het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 109). 

 

Het beginsel van het belang van het kind omvat twee aspecten, met name enerzijds het behouden van 

eenheid van het gezin en anderzijds het welzijn van het kind (EHRM 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger 

en Shuruk v. Zwitserland (GK), par. 135-136). 

 

Dienaangaande moeten nationale beslissingsorganen, bij afweging van de belangen van kinderen, alle 

elementen van bewijs toetsen ten aanzien van de praktische gevolgen, de haalbaarheid en de 

proportionaliteit van de verwijdering van de ouder met vreemde nationaliteit, teneinde daadwerkelijke 

bescherming te verschaffen en voldoende gewicht te geven aan de belangen van de rechtstreeks 

betrokken kinderen / de kinderen die rechtstreeks geraakt worden door de verwijderingsbeslissing 

(EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 109). 

 

In het bevel om het grondgebied te verlaten wordt het volgende gemotiveerd: “Ook het feit dat 

betrokkene samenwoont met zijn partner en haar minderjarig kind en met hun gezamenlijk minderjarig 

kind, geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Wat de vermeende schending van art 8 EVRM betreft 

kan worden gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst of naar het land waar betrokkene een 

lang verblijf geniet, om op een later tijdstip legaal naar België terug te keren, niet in disproportionaliteit 

staat ten aanzien van het recht op een gezins-of privéleven. In zijn arrest (nr. 27.844) dd. 27.05.2009 

stelt de Raad voor Vreemdelingbetwistingen het volgende: De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van 

het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene zou toelaten de bepalingen 

van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen." Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de 

Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te 

stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het 
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EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 jnli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 

152.639)”.  

 

Uit het bestreden bevel blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris op de hoogte was van het 

bestaan van de minderjarige kinderen van de verzoekende partij en dat hij rekening heeft gehouden met 

deze situatie. Echter wordt er geen belangenafweging gemaakt met betrekking tot het hoger belang van 

de kinderen. Er wordt enkel gesteld dat een tijdelijke scheiding geen schending uitmaakt van het gezins- 

of privéleven van de verzoekende partij en dat het feit dat de verzoekende partij samenwoont met haar 

partner en de minderjarige kinderen geen automatisch recht op verblijf geeft. Uit deze bewoordingen 

blijkt niet dat de gemachtigde van de staatssecretaris rekening heeft gehouden met de specifieke 

situatie van de kinderen en hun hoger belang heeft afgewogen tegen de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten. De verzoekende partij wijst er immers op dat het 

gemeenschappelijk minderjarig kind nog maar pasgeboren is. Uit onderzoek van het administratief 

dossier blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris op de hoogte was van de zeer jonge leeftijd 

van het minderjarig kind van de verzoekende partij. In het administratief dossier kan immers een mail 

van de stad Gent gevonden worden d.d. 2 maart 2017 waarin onder meer het volgende wordt gesteld: 

“Ze hebben samen een kind – O.N.[…], )Gent op 27/01/2017 – dit kind werd door mijnheer erkend”. Het 

bestreden bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen op 25 april 2017, met name net geen 

drie maanden na de geboorte van het kind van de verzoekende partij en haar partner. In het licht van 

deze – door de gemachtigde van de staatssecretaris gekende – informatie, kan de gebruikte motivering 

in het bestreden bevel niet als afdoende worden beschouwd. Er wordt immers een afweging gemaakt in 

het kader van artikel 8 van het EVRM betreffende het gezins- en privéleven van de verzoekende partij, 

zoals tevens wordt vereist door artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, maar er blijkt geenszins dat in 

deze motivering tevens rekening is gehouden met het hoger belang van het kind, dat in artikel 74/13 van 

de Vreemdelingenwet ook uitdrukkelijk wordt vermeld.  

 

Zodoende blijkt uit de bestreden beslissing niet dat de gemachtigde is overgegaan tot het doorvoeren 

van de voormelde in het kader van artikel 8 van het EVRM vereiste grondige belangenafweging, daar uit 

de belangenafweging niet blijkt dat er rekening werd gehouden met het gegeven dat het kind nog geen 

drie maanden oud is. De Raad benadrukt dat hij ook zelf niet tot deze belangenafweging kan overgaan 

zonder zich in de plaats van het bestuur te stellen (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat in het bestreden bevel rekening werd 

gehouden met de minderjarige kinderen en dat het de verzoekende partij vrijstaat om, van zodra zij zich 

in het land van herkomst in regel heeft gesteld met de Belgische migratiewetgeving, zich terug te 

verenigen met haar gezin op het Belgisch grondgebied. Met dit betoog, toont de verzoekende partij niet 

aan dat in concreto rekening werd gehouden met het hoger belang van het kind nu één van de kinderen 

nog geen drie maanden oud is. De opmerkingen van de verwerende partij doen geen afbreuk aan de 

voorafgaande vaststellingen.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM juncto artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wordt 

aangetoond. Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging 

van de bestreden beslissing. De overige aangevoerde schendingen behoeven geen verder onderzoek. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 25 april 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien november tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS 

 


