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 nr. 196 152 van 5 december 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 18 juli 2014 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 18 juni 

2014 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 2 oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 oktober 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN BEURDEN, die loco advocaat K. VERSTREPEN 

verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster wordt op 18 juni 2014 bevolen om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de 

bestreden beslissing. 

 

“Aan mevrouw: naam: O.. L.. (…) 

voornaam: / 

geboortedatum: 10.01.1989  
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geboorteplaats: Bénin City  

nationaliteit: Nigeria 

In voorkomend geval, ALIAS: / 

 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen(2), tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, uiterlijk op 17/07/2014. 

 

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, alinea 1: 

■ 1° wanneer zij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

 

Bovendien, haar intentie om te huwen geeft haar niet automatisch recht op verblijf: Zij kan naar zijn land 

terugkeren om een visum gezinshereniging aan te vragen.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1.1. De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op “op grond van het feit dat het 

aan verzoekster verboden is om zich op het grondgebied van het Rijk te bevinden. Verzoekster is het 

voorwerp van een inreisverbodgenomen op 21 juli 2012, dat drie jaar geldt. Daarom is het haar 

gedurende drie jaren verboden om zich op het Schengengrondgebied te bevinden, ten gevolge van de 

artikelen 7, eerste lid, 12° en 74/12, derde lid en de §§2 en 4 van de wet van 15 december 1980”. 

 

2.1.2. Artikel 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt omtrent het inreisverbod het volgende: 

 

“Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: 

[…] 

8° inreisverbod : de beslissing waarbij de toegang tot en het verblijf op het grondgebied van de lidstaten 

voor een bepaalde termijn wordt verboden, die kan samengaan met een beslissing tot verwijdering 

[…]” 

 

Artikel 74/11, § 3 van de Vreemdelingenwet voorziet verder: 

 

“§ 3. Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend. 

Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale 

bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4.” 

 

Uit de voornoemde bepalingen volgt dus dat het inreisverbod in werking treedt met de betekening ervan 

en dat vanaf die datum aan de adressaat - voor de in het inreisverbod vermelde termijn - niet enkel de 

toegang tot het grondgebied, maar ook het verblijf op het grondgebied van het Rijk en de 

Schengenstaten wordt verboden. Enkel het verkrijgen van de internationale bescherming (artt. 48/3 en 

48/4 van de Vreemdelingenwet) of een machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet kan dit verbod buiten werking stellen. 

 

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet vormt evenwel de omzetting van artikel 11 van richtlijn 

2008/115/EG van 16 december 2008 van het Europees Parlement en de Raad over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn). 

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in het arrest Ouhrami van 26 juli 2017 geoordeeld dat 

“Uit de bewoordingen, de opzet en het doel van richtlijn 2008/115 dus voort(vloeit) dat het tijdvak van 

het inreisverbod pas ingaat vanaf de datum waarop de betrokkene het grondgebied van de lidstaten 

daadwerkelijk heeft verlaten” (HvJ, 26 juli 2017, Ouhrami, C-225/16, punten 42 tot en met 53). In 

datzelfde arrest heeft het Hof er op gewezen dat het niet aan de lidstaten toekomt om te beoordelen 

vanaf welk tijdstip de duur van het inreisverbod moet worden berekend (HvJ, 26 juli 2017, Ouhrami, C-
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225/16, punt 40). Het Hof preciseert dat “indien wordt aanvaard dat inreisverboden, waarvan de 

rechtsgrondslag een reeks op Europees niveau geharmoniseerde regels is, op verschillende tijdstippen 

beginnen en ophouden rechtsgevolgen teweeg te brengen, naargelang van de verschillende keuzen van 

de lidstaten in het kader van hun nationale wetgeving, het met richtlijn 2008/115 en met dergelijke 

inreisverboden nagestreefde doel in gevaar worden gebracht” (HvJ, 26 juli 2017, Ouhrami, C-225/16, 

punt 41). 

 

In het administratief dossier bevindt zich een bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod 

onder een bijlage 13septies van 21 juli 2012. Echter blijkt niet op welke dag het inreisverbod werd 

betekend. Los van het gegeven of het inreisverbod ooit ter kennis is gebracht van verzoekster stelt de 

Raad vast dat uit voormelde rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat het 

inreisverbod nog geen rechtsgevolgen ressorteert aangezien verzoekster het grondgebied niet heeft 

verlaten.  

 

De exceptie van onontvankelijkheid wordt verworpen. 

 

2.2.1. Verweerder werpt in zijn nota in een exceptie de onontvankelijkheid van de vordering op omdat 

verzoekster geen belang zou hebben bij een eventuele nietigverklaring van het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten. Na vernietiging van het bestreden bevel zou verweerder immers opnieuw 

verplicht zijn een bevel af te geven aan verzoekster, omdat deze zich bevindt in de situatie voorzien bij 

artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. Hij stelt dat hij enkel kan afzien van de afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten indien hogere rechtsnomen zouden worden miskend, doch uit een 

verdere bespreking in de nota blijkt dat verzoekster de door haar ingeroepen schending van hogere 

rechtsnormen niet aannemelijk maakt. 

 

2.2.2. Naar luid van artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van 

een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de 

voornoemde bepaling in de Vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2479/001, 

118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip belang kan worden verwezen naar de invulling die de 

Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT, en G. 

DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413). 

 

Opdat hij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoeker gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat hij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet verzoeker bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Er moet worden vastgesteld dat van een gebonden bevoegdheid sprake is “wanneer er in hoofde van de 

overheid een juridische verplichting bestaat die voorspruit uit een norm van het objectief recht die de 

overheid geen keuze laat om over die toepassing van die norm in het concrete geval te beslissen” (A. 

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

recht, Wolters Kluwer, Mechelen, 2014, nr. 1057). 

 

Daargelaten of de vermelding “onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal 

verdrag” in artikel 7 van de Vreemdelingenwet op zich van het bestuur reeds geen appreciatie vraagt die 

een volledige gebonden bevoegdheid uitsluit en of dit op zich niet reeds toelaat de opgeworpen exceptie 

te verwerpen, dient te worden opgemerkt dat het woord “moet” in voormeld artikel 7 niet uitsluit dat het 

bestuur bij het toepassen van deze bepaling nog een beoordeling maakt. Zo bepaalt artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet zelf reeds dat het bevel om het grondgebied te verlaten de termijn voor vertrek dient 

te vermelden. Zolang deze termijn voor vrijwillig vertrek nog loopt, is de betrokken vreemdeling 

beschermd tegen gedwongen verwijdering (artikel 74/14, § 2 van de Vreemdelingenwet). Deze termijn 

bepaalt wanneer het bevel uitvoerbaar wordt en maakt er aldus onlosmakelijk deel van uit. Het bestuur 

kan, in toepassing van artikel 74/14, §§ 1 en 3 van de Vreemdelingenwet, de duur van deze termijn 

bepalen. Het gaat daarbij alleszins niet om een volledige gebonden bevoegdheid waarbij de overheid 

helemaal niets meer hoeft te appreciëren (zie A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE 

LANOTTE, o.c., nr. 1060). 

 

Bovendien bepaalt artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet dat bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het 

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

Ook uit deze bepaling blijkt dat de minister of zijn gemachtigde bij de afgifte van het bevel in concreto 
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dient te beoordelen of er elementen zijn die de afgifte van het bevel verhinderen, en dit uit hoofde van 

een norm in de Vreemdelingenwet zelf. Geen enkele bepaling uit de Vreemdelingenwet laat toe te 

besluiten dat wat betreft de toepassing van artikel 74/13 van deze wet een onderscheid moet worden 

gemaakt tussen de gevallen waarin een bevel “moet” worden afgegeven (art. 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° 

en 12°) en de gevallen waarin een bevel “kan” worden afgegeven (art. 7, eerste lid, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 

10°). Ook hieruit volgt dat het bestuur de situatie in concreto dient te appreciëren, wat een volledig 

gebonden bevoegdheid uitsluit. 

 

De Raad van State oordeelde met betrekking tot artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet in zijn arresten 

met nrs. 231.443 en 231.444 van 4 juni 2015 dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen terecht had 

gesteld “que la compétence de la partie requérante n'était pas entièrement liée et que l'exception 

d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée, n'était pas fondée” [dat de bevoegdheid van de verzoekende partij 

(in cassatie) niet geheel gebonden was en dat de exceptie van onontvankelijkheid niet gegrond was]. 

Ook in zijn arrest nr. 231.762 van 26 juni 2015 oordeelde de Raad van State dat de bevoegdheid ex 

artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet niet geheel gebonden was, aangezien de verwerende 

partij kan afzien van de afgifte van een bevel wanneer dit de grondrechten van de betrokken 

vreemdeling zou miskennen. Zulks kan niet enkel blijken wanneer een “hogere” norm wordt aangevoerd, 

doch ook uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat nauw verband houdt met hogere rechtsnormen 

en dat de omzetting in het nationale recht vormt van artikel 5 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 (hierna: de terugkeerrichtlijn). De beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten is geen antwoord op enige verblijfsaanvraag, zodat het bestuur zich er wel 

degelijk van kan onthouden een bevel af te geven. De verplichting om rekening te houden met de in 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet vermelde belangen houdt in dat zij, bij haar beslissing om een 

bevel af te geven, actueel en ex nunc een afweging moet maken van de belangen van de betrokken 

vreemdeling. Er kan aldus niet worden voorgehouden dat de verwerende partij hoe dan ook in elk geval 

opnieuw een bevel zal moeten afgeven. 

 

Ten overvloede wijst de Raad er verder op dat hij in het kader van de materiële motiveringsplicht steeds 

kan nagaan of de motieven van de bestreden beslissing steunen op werkelijke bestaande en concrete 

feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De Raad kan daarbij nagaan of de 

ingeroepen feiten werkelijk bestaan (RvS 13 september 2010, nr. 207.325). Mocht in een dergelijk geval 

de exceptie van niet-ontvankelijkheid wegens gemis aan belang met goed gevolg kunnen worden 

opgeworpen omdat in de middelen andere rechtsnormen werden aangevoerd dan de genoemde “meer 

voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag”, zo bijvoorbeeld de schending van de 

grondvoorwaarden voor de toepassing van artikel 7 van de Vreemdelingenwet zelf, of de materiële 

motieven die aan de beslissing ten grondslag liggen, zou daaruit noodzakelijkerwijze voortvloeien dat 

een verwijderingsmaatregel zou kunnen worden genomen op grond van onjuiste vaststellingen, of in 

strijd met wettelijke normen, uitvoeringsbepalingen of algemene rechtsbeginselen, zonder dat daartegen 

met goed gevolg een annulatieberoep kan worden ingesteld, en dit wegens een tekortkoming van het 

bestuur zelf (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, o.c., nr. 1164; RvS 5 

februari 1973, nr. 15.699; RvS 21 mei 1975, nr. 17.032). Er kan in geen geval worden voorgehouden dat 

een verzoekende partij geen belang zou hebben wanneer wordt aangevoerd dat het bevel om het 

grondgebied te verlaten is aangetast door een interne onwettigheid, precies omdat het onderzoek van 

die onwettigheid de grond van de zaak raakt en het bestuur na een eventuele vernietiging zal dienen 

rekening te houden met de vastgestelde onwettigheid. 

 

Er kan niet zonder meer worden gesteld dat verzoekster geen belang heeft bij de vordering. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert een enig middel aan: 

 

“Eerste en enig middel: schending van artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 

(EVRM), van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, en schending van de motiveringsplicht vervat in 

artikel 62 Vreemdelingenwet en artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen, evenals van de beginselen van behoorlijk bestuur, namelijk de 

zorgvuldigheidsplicht en motiveringsplicht. Artikel 8 EVRM bepaalt dat: (…). 
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Artikel 8 van het EVRM waarborgt het recht op een gezins- en privéleven. Dit houdt in dat eenieder 

recht heeft op eerbiediging van zijn privé-leven, familie- en gezinsleven. 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.I Finland, § 150). De 

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

een feitenkwestie. In casu leeft verzoekster al geruime tijd samen met haar partner, mijnheer F. T. (…), 

dewelke over een verblijfsrecht van onbepaalde duur beschikt in België (zie stuk 3).  

 

Ze leerden elkaar eind 2010, begin 2011 kennen. Het koppel heeft twee kinderen, een zoon van twee 

jaar oud, en een dochter die een jaar oud is. De dochter van verzoekster, O. M. T. (…), beschikt net 

zoals haar vader over een verblijfsrecht van onbepaalde duur in België (zie stuk 4 en 5). Aan het 

bestaan van een gezinsleven, of aan de hechtheid hiervan kan niet getwijfeld worden. Verzoekster 

woont effectief samen met haar partner en hun kinderen, en voedt deze kinderen samen met haar 

partner op. Er bestaat geen hechtere band dan deze tussen een ouder en een (jonger) kind. 

Verwerende partij was op de hoogte van dit gezinsleven, of diende dit toch alleszins te zijn. Op 7 mei 

2014 diende verzoeksters’ partner immers als wettig vertegenwoordiger van zijn zoon N. (…) een 

verzoek op basis van artikel 10 en 12 bis van de Vreemdelingenwet in. In dit verzoek wordt onder het 

punt ‘familiale situatie’ duidelijk uiteengezet dat verzoeksters’ partner samenwoont met verzoekster en 

hun twee kinderen (zie stuk 2). 

 

Dit verzoekschrift, waarbij ook de nodige bewijsstukken werden gevoegd, stelt meer bepaald het 

volgende: “Verzoekers’ zoon N. T. (…) werd geboren op 20 april 2012 te Brussel. Verzoeker woont 

samen met zijn zoon N. (…), zijn partner L. O. (…) en zijn dochter T. O. M. (…) aan de (…). De 

hechtheid van het gezinsleven hoeft geen verdere uitleg: N. T. (…) is een zeer jong kind, dat 

samenwoont met zijn ouders en zijn zus. Door deze jonge leeftijd is de zorg van zijn ouders 

onontbeerlijk voor de ontwikkeling van het kind. Indien verzoekers’ zoon N. (…) zou dienen terug te 

keren naar Nigeria om daar de aanvraag tot gezinshereniging in te dienen, zal dit betekenen dat het 

gezinsleven onderbroken zal worden. Het spreekt voor zich dat verzoekers’ zoon N. (…) te jong is om 

zelf de nodige stappen te nemen. Men kan echter niet verwachten van verzoeker dat deze zijn zoon N. 

(…) zal vergezellen, aangezien hij al jaren over een verblijfsrecht van onbepaalde duur in België 

beschikt, hier het centrum van zijn belangen heeft gevestigd, en daarbovenop na een periode 

solliciteren (waarbij hij een werkloosheidsuitkering verkreeg van de ABVV-werkloosheidskas, en 

bijgevolg in het levensonderhoud van zijn gezin kon voorzien) eindelijk werk heeft gevonden en 

binnenkort voltijds aan de slag zal gaan. Een terugkeer naar Nigeria met zijn zoon zou voor verzoeker 

tot gevolg hebben dat hij zijn werk zou verliezen, hetgeen voor hem vanzelfsprekend buitengewoon 

nadelig zou zijn. Het is voor verzoeker dus niet mogelijk om zijn zoon N. (…) te vergezellen naar 

Nigeria, om daar de aanvraag tot machtiging tot verblijf in te dienen. Verzoeker kan zijn zoon N. (…) 

echter ook niet door iemand anders (zoals bijvoorbeeld de moeder) laten vergezellen naar Nigeria. Dit 

zou immers betekenen dat N. (…) gescheiden zou worden van minstens zijn vader en zus.” 

 

Nu vaststaat dat er wel degelijk sprake is van een gezinsleven, en verwerende partij op de hoogte was 

van dit gezinsleven, moet er gekeken worden of er sprake is van een inmenging in dit gezinsleven. 

In casu betreft het een eerste maal dat toelating tot verblijf wordt verzocht, en dient er bijgevolg geen 

toetsing te gebeuren aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM. In dit geval moet er wel 

volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 

een privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en ontwikkelen. Dit gebeurd aan de hand van de 

‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting 

voor de staat is, dan is er sprake van een schending van artikel 8 EVRM. 

 

Het EHRM heeft er reeds op gewezen dat artikel 8 van het EVRM in dit geval wel positieve 

verplichtingen met zich kan meebrengen die inherent zijn aan een daadwerkelijk respect voor het 

familie- en gezinsleven en dat de principes die op dergelijke, verplichtingen van toepassing zijn, 

vergelijkbaar zijn met de principes die de negatieve verplichtingen, zoals bepaald in artikel 8, tweede lid 

van het EVRM. Bijgevolg moet voldaan zijn aan het legaliteitscriterium en aan de fair balance-toets. 
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In casu blijkt uit niets dat verwerende partij een evenredigheidstoets in overeenstemming met artikel 8 

EVRM zou gevoerd hebben. Artikel 13 EVRM (het recht op een effectief rechtsmiddel) vereist dat het 

om een reële proportionaliteitstoets gaat, en niet om een louter formalisme (EHRM, Razat. Bulgarije, nr. 

31465/08, 11 februari 2010.). 

 

Er wordt in de beslissing helemaal niets vermeld over het gezinsleven dat verzoekster heeft met haar 

dochter, die over een verblijfsrecht van onbepaalde duur in België beschikt. 

 

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

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

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/Belgie, § 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 bestreden beslissing blijkt dat verwerende partij totaal geen rekening hield met verzoeksters’ 

gezinsleven met haar dochter, dat net zoals de vader legaal in België verblijft. Het onderzoek van 

verwerende partij gebeurde uiterst onzorgvuldig. Verwerende partij zag het feit dat verzoekster een 

dochter heeft in België, en hiermee samen met haar partner een gezin vormt, totaal over het hoofd. 

Illustratief hiervoor is het feit dat verwerende partij in de bestreden beslissing met geen woord rept over 

verzoeksters dochter. 

 

Zij schendt hierdoor duidelijk de zorgvuldigheidsplicht. Verwerende partij had rekening moeten houden 

met het gezinsleven van verzoekster met haar dochter. 

 

Voorts is het belangrijk om op te merken dat er ernstige hinderpalen bestaan voor het voortzetten van 

het gezinsleven indien verzoekster het grondgebied zal moeten verlaten. Verzoeksters’ partner en haar 

dochter beschikken over een verblijfsrecht van onbepaalde duur, en men kan niet redelijkerwijze 

verwachten van hen dat ze deze verworven rechten opgeven om mee te verhuizen met verzoekster. 

We kunnen dus het volgende concluderen. In casu is er prima facie een gezinsleven in de zin van artikel 

8 EVRM, en was verwerende partij hiervan op de hoogte. De bestreden beslissing zorgt ervoor dat dit 

gezinsleven totaal verscheurd wordt, en dat verzoekster voor langere tijd haar eigen dochter en partner 

niet meer kan zien. De dienst Vreemdelingenzaken heeft dan ook kennelijk onredelijk en in strijd met 

artikel 8 EVRM gehandeld, door geen rekening te houden met verzoeksters’ gezinsleven met haar 

dochter en partner. 

 

Daarnaast heeft verwerende partij ook niet voldoende rekening gehouden met het hoger belang van het 

kind zoals vereist door artikel 74/13 Vw. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 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”. 

 

Verwerende partij dient volgens artikel 74/11 Vw. overigens niet aan te tonen dat ze op de hoogte is van 

de specifieke omstandigheden, ze dient er rekening mee te houden. (zie RvV, nr. 98 002 van 27 februari 

2013). 

 

Uit de bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier blijkt dat verwerende partij rekening heeft 

gehouden met alle relevante omstandigheden eigen aan de zaak waarvan ze kennis had. Nergens 

wordt melding gemaakt van verzoeksters dochter, waarmee zij een gezinsleven onderhoudt. Dit vormt 

een uiterst relevant element, waarvan verzoekster mocht uitgaan dat verwerende partij deze in rekening 

zou brengen bij het nemen van haar beslissing. Door dit niet te doen, en door geen rekening te houden 

met het hoger belang van verzoeksters’ kind bij het nemen van de bestreden beslissing, schendt 

verwerende partij artikel 74/13 Vw. 

 

Tot slot werd ook de motiveringsplicht geschonden: “De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere 

bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken 

hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens 

kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig (dit wil zeggen de beslissing rechtens kunnen dragen en 
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verantwoorden) zijn (J. DE STAERCKE, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijk 

burgerschap. Beginselen van de openbare dienst, Brugge Vandenbroele 2002, randnummer. 19)”. De 

bestreden beslissing schendt dan ook de motiveringsplicht. Uit de aangehaalde wetteksten blijkt dat de 

opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen. De motivering moet tevens afdoende zijn. De bestreden beslissing werd 

onvoldoende gemotiveerd in de zin dat er onvoldoende feitelijke en juridische gronden zijn voor de 

beslissing, of dat deze gronden, zo ze er wel zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing. Het verzoek tot 

nietigverklaring dient dan ook ontvankelijk en gegrond verklaard te worden.” 

 

3.2. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 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.” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij op de hoogte is van het gegeven dat 

verzoekster twee minderjarige kinderen heeft in België, waarbij de dochter over verblijfsrecht beschikt.  

 

Verzoekster maakt aannemelijk dat “er in de beslissing helemaal niets (wordt) vermeld over het 

gezinsleven dat verzoekster heeft met haar dochter, die over een verblijfsrecht van onbepaalde duur in 

België beschikt”. 

  

Het feit dat verzoekster ondertussen niet meer samenwoont met haar partner, zoals door verweerder 

meegedeeld op 17 oktober 2017, doet niets af aan voorgaande vaststelling dat in de bestreden 

beslissing geen rekening is gehouden met het hoger belang van het kind en het gezinsleven dat 

verzoekster heeft met haar kinderen.  

 

Het verweer in de nota doet aan voorgaande vaststelling geen afbreuk, gelet op het feit dat verzoekster 

ondertussen niet meer samenwoont met haar partner.  

 

Het middel is gegrond. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 18 juni 2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten, wordt vernietigd. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf december tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


