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 nr. 217 884 van 4 maart 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. SCHILLEBEEKS 

Rode Kruisweg 13 

3520 ZONHOVEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 1 juni 2018 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 22 mei 2018 houdende 

een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 5 juni 2018 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 19 december 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 januari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat K. SCHILLEBEEKS verschijnt voor 

verzoekster en van advocaat N. VANDENDRIESSCHE, die loco advocaten D. MATRAY en S. VAN 

ROMPAEY verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster is in het Rijk toegekomen op 23 december 2017 met een paspoort. Zij wordt toegelaten tot 

een kort verblijf van 90 dagen die verstrijkt op 23 maart 2018.  
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Per schrijven van 20 maart 2018 deelt de gemachtigde van de staatssecretaris de weigering tot 

verlenging van het kort verblijf mee.  

 

Op 22 mei 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris het bevel om het grondgebied te 

verlaten, aan verzoekster ter kennis gebracht op 29 mei 2018. Dit is de bestreden beslissing waarvan de 

motivering luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer / mevrouw : 

naam en voornaam: M., V. 

geboortedatum: (…)1996 

geboorteplaats: Pristina 

nationaliteit: Servië 

 

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

die het Schengenacquis ten volle 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 

 

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

 

(x) 2° in volgende gevallen : 

(…) 

[x] de vreemdeling vrijgesteld van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur 

van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20, Uitvoeringsovereenkomst van 

Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

 

(…) 

Volgens het overgemaakte paspoort van betrokkene blijkt dat zij recht had op een verblijf van 90 dagen 

vanaf 23/12/2017 (datum binnenkomst). Bijgevolg is het regelmatig verblijf van betrokkene nu 

verstreken. 

Een verlenging van verblijf kan niet toegestaan worden aangezien betrokkene nog geen 32 weken 

zwanger is en op het medisch attest niet is vermeld dat het om een risicozwangerschap gaat.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In de synthesememorie voert verzoekster in een eerste middel de schending aan van artikel 8 van 

het Europees Verdrag tot Bescherming voor 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), in samenhang met artikel 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) en in een tweede middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, in 

samenhang met artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

 

Ter adstrueren van de middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“Eerste middel afgeleid uit de schending van het art. 8 E.V.R.M. in samenhang met art. 74/13 van de 

Vreemdelingenwet 
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Artikel 8 van het EVRM bepaalt: 

 

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

correspondentie. 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." 

 

Art. 74/13 van de Vreemdelingenwet: 

 

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. 

 

1. 

Art. 8 EVRM waarborgt het recht van eenieder op eerbiediging van een gezinsleven. 

 

Het begrip 'gezin' is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het recht van de verdragsstaten moet 

worden geïnterpreteerd. Het gaat aldus niet over het gezin "de iure" maar wel "de facto". 

 

Er moet sprake zijn van een "effective family life" (zie onder andere B. Vanlerghe, "Omgangsrecht in het 

licht van artikel 8 E.V.R.M.", https://www.law.kuleuven.be/iura/art/27n2/vanlerberghe.pdf). 

 

In casu staat het ontegensprekelijk was dat het gaat over een gezinsleven in de zin van art. 8 E.V.R.M. 

daar verzoekster zwanger is van de heer B. en zij thans samenwonen op het adres te Hasselt, (…). 

 

Het bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven dient in casu dan ook te worden aangenomen, 

in het bijzonder wanneer het kind van verzoekster en haar partner in september geboren zal worden. 

 

2. 

Conform vaste rechtspraak van het EHRM dient in concreto een belangenafweging te worden gemaakt 

tussen de inmenging in het gezinsleven vervat in artikel 8 van het EVRM enerzijds, en de openbare orde 

/ strikte noodzakelijkheid voor de democratische samenleving anderzijds. 

 

Artikel 8 van het EVRM is erop gericht om het individu te beschermen tegen een willekeurige 

overheidsinmenging in het gezinsleven. 

 

Dit heeft noodzakelijkerwijze tot gevolg dat het de taak van de administratieve overheid is om, vooraleer 

te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit op basis van de 

omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

 

Ingevolge art. 8 EVRM moet er een fair balance gevonden worden tussen enerzijds het belang van het 

privé- en gezinsleven en anderzijds het algemeen belang van de Belgische samenleving in het kader 

van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde. 

 

Verweerster stelt hierbij dat er in casu geen sprake is van een beschermenswaardig gezinsleven omdat 

verzoekster nooit op het adres van haar partner zou zijn teruggevonden en aldaar nooit een aanvraag 

tot adres heeft gedaan. 

 

Het stuk waarnaar verweerster verwijst is evenwel onleesbaar en kan dus niet als een bewijs gebruikt 

worden. 

 

Het feit dat verzoekster nooit een adresaanvraag heeft gedaan bij haar partner, kan haar niet ten kwade 

geduid worden gelet op haar precaire verblijfstoestand. 

 

Uit de door verzoekster bijgebrachte stukken blijkt evenwel duidelijk dat deze allen gericht zijn aan het 

adres van haar partner (stuk 4 -7). 

 

3. 
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De Verdragsluitende Staten zijn er toe gehouden om, binnen de beleidsmarge waarover zij beschikken, 

een billijke afweging te maken tussen de concurrerende belangen van het individu en het algemeen 

belang (zie EHRM 28 juni 2011, Nunez/Noorwegen, §§ 68- 69). In zaken die zowel op een gezinsleven 

als op immigratie betrekking hebben, zal de omvang van de negatieve dan wel positieve verplichtingen 

van een Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van het EVRM afhankelijk zijn van de 

individuele omstandigheden van de betrokken personen en het algemeen belang (EHRM 17 april 2014, 

Paposhvili/België, § 140). 

 

De beleidsmarge van Verdragsluitende Staten wordt overschreden wanneer Staten geen billijke 

afweging maken tussen het algemeen belang enerzijds, en het belang van het individu anderzijds. Of 

het nu een negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de 

genomen maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. 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/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 zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

 

4. 

Alle voor de administratieve overheid gekende elementen moeten in deze beslissing worden betrokken. 

(RvV 26 februari 2016, nr. 162 982). 

 

Verweerster heeft in casu onvoldoende rekening gehouden met de door verzoekster bijgebrachte 

documenten en bewijsmiddelen. Verweerster heeft immers eenvoudigweg gesteld dat op het medisch 

attest niet vermeld is dat het gaat om een risicozwangerschap. 

 

Uit de door verzoekster bijgebrachte stukken blijkt evenwel duidelijk dat zij aan haar zwangerschap 

gerelateerde klachten heeft en dat reizen haar sterk afgeraden wordt. 

 

5. 

Daarenboven kan de effectieve verwijdering van het grondgebied een negatieve invloed hebben op de 

zwangerschap met alle gevolgen vandien. 

 

Dit werd meermaals geaccepteerd in de rechtspraak als zijnde een reden waarom men zich in de 

absolute onmogelijkheid bevindt om het grondgebied te verlaten. 

 

Arbeidsrechtbank Gent, afdeling leper, Kamer II, 16 januari 2015,13/498/A: 

 

"De behandeld gynaecoloog, Dr. B, attesteerde evenwel enekl op 3 juli 2013 dat mevr. X zwanger was 

en dat de bevalling verwacht werd op 11 september 2013.. 

 

Is er derhalve niets dat direct wijst op een problematische zwangerschap zelf, dan moet toch worden 

vastgesteld dat door eisende partijen een aantal medische stukken worden voorgelegd waaruit blijkt dat 

vroegere zwangerschappen wél zeer problematisch verliepen, dat er tot 4 keer toe een miskraam was, 

met bovendien (na een trauma) een doodgeboorte na een zwangerschapsduur van 7 maanden (attest 

Dr. R. van 22 juli 2011). 

 

Het is duidelijk dat een zwangerschap op zich geen voldoende reden is om te besluiten dat de 

betrokkene in de absolute onmogelijkheid verkeert om gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Wanneer evenwel uit de medsiche antecedenten blijkt dat de zwangerschap telkens weer bepaald 

ernstige risico's inhoudt, zelfs in vergevorderd stadium, komt het de rechtbank voor dat mevr. W in de 

periode vanaf d aanvraag op 15 juli 2013 (er kan geen steun worden toegekend voor een periode 

voorafgaand aan de aanvraag) tot aan de bevaling, in de absolute onmogelijkheid verkeerde om het 

grondgebied te verlaten. 

 

De effectieve verwijdering van het grondgebied kon immers voor eisende partijen, in het bijzonder voor 

mevr. X, een deramte traumatische ervaring zijn dat een faliekante afloop van haar zwangerschap niet 

louter denkbeeldig is. Dat dit uiteindelijk - gelukkig - niet het geval bleek te zijn, impliceert niet 
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automatisch dat daardoer niet zou bewezen zijn dat zij in de absolute onmogelijkheid verkeerde het land 

te verlaten..." 

 

6. 

Derhalve dient dan ook vastgesteld te worden dat verweerster door haar beslissing dd. 22 mei 2018 het 

recht op de eerbiediging van een gezinsleven conform art. 8 E.V.R.M. schendt. 

 

Huidig middel is gegrond. 

 

Tweede middel afgeleid uit een schending van art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

motivering van bestuurshandelingen in samenhang met art. 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

Art. 2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

 

Art. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn. 

 

Art. 74/13. 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. 

 

7. 

In dit opzicht is het van belang om te wijzen op een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

dd. 27 augustus 2014 met nr. 128 267. 

 

"De verzoekende partij kan worden gevolg waar zij stelt dat deze bepaling allicht refereert naar aritkel 8 

van het EVRM dat de bescherming van het gezinsleven inhoudt 

 

De Raad stelt vast dat in de verwijderingsmaatregel geen enkele motivering terug te vinden betreffende 

het gezins- en familieleven van de verzoekende partij. Evenmin blijkt uit de stukken van het 

administratief dossier dat hiermee rekening zou zijn gehouden. De verwerende partij was op de hoogte 

van het bestaan van een al dan niet vermeende partner van de verzoekende partij. Noch in de 

bestreden beslissing, noch in het administratief dossier is een afweging terug te vinden aangaande het 

al dan niet bestaan van een gezinsleven in hoofde van verzoekende partij." 

 

8. 

Zoals eerder aangehaald is verzoekster van oordeel dat verweerster onvoldoende rekening gehouden 

heeft met de specifieke elementen in deze zaak en aldus haar beslissing eveneens onvoldoende 

motiveerde. 

 

De loutere vermelding dat het het medisch attest niet vermeld dat het zou gaan over een 

risicozwangerschap kan niet beschouwd worden als een afdoende motivering in de zin van artikelen 2,3 

van de wet van 21 juli 1991 en art. 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

Verweerster stelt ten onrechte dat deze motivering als zijnde afdoende beschouwd moet worden in de 

zin van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991. Verweerster stelt zelf dat het begrip afdoende 

impliceert dat de opgelegde motivering in recht en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. 

 

Gelet op de huidige situatie van verzoekster, met name haar delicatie zwangerschap en het gezinsleven 

dat zij tracht op te bouwen met haar partner in België, zorgen ervoor de dat door verweerster genomen 

beslissing een enorme impact heeft op het leven verzoekster en zodoende dat er een zwaardere plicht 

op verweerster rust m.b.t. de motivering van deze zwaarwichtige beslissing. 

 

De huidige motivering van verweerster is geenszins afdoende. 

 

9. 

Bovendien moet er ook rekening gehouden worden met het legaal verblijf van de partner in België en 

het feit dat het kind hier gerigstreerd kan worden. 
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In die zin (RvV 28 juli 2015,150.015): 

 

Aussi, Ie Conseil s'interroge sur les conséquences que pourrait avoir la naissance toute proche, en 

Belgique, de cet enfant sur cet aspect de la demande d'asile de la requérante relatif aux possibilités 

dont elle dispose de retourner dans la zone de l'UNRWA qu'elle a quitté. En particulier, la question se 

pose de savoir s'ii lui sera possible de faire enregistrer son enfant en Belgique et si celui-ci pourra 

accompagner la requérante en cas de retour dans la zone de l'UNRWA, sachant que son père réside 

légalement en Belgique et que la question de la préservation de l'unité familiale se posera 

inexorablement. 

 

10. 

Uit het bovenstaande blijkt dat verweerster haar beslissing onvoldoende motiveerde en aldus het hoger 

belang van het kind niet vooropstelde bij het nemen van een verwijderingsmaatregel. 

 

Huidig middel is gegrond.” 

 

2.2 De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 hebben betrekking op de formele motiveringsplicht 

(cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen 

of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen 

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

beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 

21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

De Raad stelt vast dat in casu de bestreden beslissing op duidelijke wijze de overwegingen in rechte en 

in feite weergeeft die hebben geleid tot deze beslissing. In het bestreden bevel wordt op grond van 

artikel 7, alinea 1, 2° van de vreemdelingenwet vastgesteld dat verzoekster langer in het Rijk verblijft 

dan de maximale duur van 90 dagen op een periode van 180 dagen. Verzoekster betwist dit niet. De 

voorziene motivering stelt verzoekster in staat kennis te nemen van de redenen die aan de bestreden 

beslissing ten grondslag liggen. Verzoekster kent deze motieven ook, nu zij deze aan een inhoudelijk 

onderzoek onderwerpt in haar middelen. Er is aldus voldaan aan het doel van de formele 

motiveringsplicht. 

 

De gegeven motivering is pertinent en draagkrachtig en verzoekster blijft in gebreke enig gebrek in de 

motivering concreet aannemelijk te maken. Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

Verzoekster verwijst naar haar relatie met de heer B. en dat zij in verwachting is van hem. Verzoekster 

betwist dat er geen sprake zou zijn van een beschermenswaardig gezinsleven omdat zij nooit op het 

adres van haar partner aanwezig zou zijn en aldaar nooit een aanvraag tot adres heeft gedaan. Het 

politierapport is overigens onleesbaar. Zij wijst erop dat alle door haar bijgebrachte stukken gericht zijn 

tot het adres van haar partner. Verzoekster betoogt verder dat zij weldegelijk voldoende heeft bewezen 

dat het gaat om een risicozwangerschap.  

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

"Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden 

beslissing. De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig 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. 
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De Raad wijst er op dat artikel 8 van het EVRM geen formele motiveringsplicht inhoudt, maar dat de 

Raad als annulatierechter wel dient na te gaan of de gemachtigde op kennelijk onredelijke wijze of in 

strijd met de voorhanden zijnde feitelijke gegevens van de zaak tot zijn beslissing is gekomen (RvS 29 

juni 2010, nr. 205.942). 

 

De Raad benadrukt dat, wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, vooreerst moet worden 

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

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

T./ Finland, § 150). 

 

Wat betreft de relatie met de heer B. verwijst de verwerende partij naar een politieonderzoek van 4 juni 

2018 waaruit blijkt dat verzoekster af en toe op het opgegeven adres zou slapen maar er niet woont. Er 

zou nooit een adresaanvraag zijn geweest voor verzoekster. Los van de vraag of verzoekster effectief 

samenwoont met haar beweerde partner dient de Raad erop te wijzen dat het louter samenwonen van 

personen niet inhoudt dat deze personen ook een beschermenswaardige relatie met elkaar hebben. Uit 

de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker geen aanvraag van een verklaring van 

inschrijving heeft gedaan op het adres van de heer B. Evenmin liggen stukken voor ten bewijze van een 

effectieve samenwoonst. Verzoekster beperkt haar betoog tot loutere verklaringen dat zij een 

beschermenswaardige gezinsrelatie heeft en dat zij effectief samenwoont met de voorgehouden partner. 

Zij doet met haar betoog geen afbreuk aan de vaststelling dat zij geen gekende of vaste verblijfplaats 

heeft in België. Ook wat het kindje betreft beperkt verzoekster haar betoog tot de loutere verklaring dat 

zij in verwachting is van de heer B. zonder dit evenwel met een begin van bewijs te staven. Het loutere 

feit dat verzoekster zwanger is van de voorgehouden partner en moet bevallen, maakt evenmin dat 

daaruit blijkt dat verzoekster een relatie heeft met deze persoon, laat staan dat het gaat om een hechte 

relatie nu ook niet blijkt dat haar voorgehouden partner de vader is van het ongeboren kind. 

 

De Raad oordeelt dan ook dat uit de voorgelegde stukken geenszins kan worden afgeleid dat de relatie 

die zou bestaan tussen verzoekster en haar voorgehouden partner, zo er al sprake is van een relatie, 

reeds getuigt van een voldoende intensiteit en hechtheid om te spreken van een beschermenswaardige 

relatie in de zin van artikel 8 van het EVRM. De loutere verklaringen en de voorgelegde stukken in 

verband met haar zwangerschap volstaan niet om te spreken van een beschermenswaardige 

gezinsrelatie. De schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

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.” 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals de 

artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 

1955 (hierna: EVRM). Deze bepaling vormt de omzetting 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: Terugkeerrichtlijn) en dient richtlijnconform te worden toegepast. 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet maakt een individueel onderzoek noodzakelijk zodat wordt 

gewaarborgd dat het bestuur bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met 

welbepaalde fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en familieleven en 

de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. 

 

De Raad merkt op dat uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet op zich niet volgt dat in elke beslissing 

tot verwijdering een afzonderlijke motivering in het licht van deze bepaling dient te worden opgenomen. 

 

Deze bepaling kan zo bijvoorbeeld ook maar spelen indien vaststaat dat de betrokkene een gezins- of 

familieleven en/of kinderen heeft of dat deze lijdt aan een welbepaalde gezondheidsproblematiek. Indien 

dit het geval is en de verwijderingsmaatregel hiervoor gevolgen kan hebben, dienen deze elementen in 

rekening te worden gebracht en dient de betrokkene kennis te kunnen nemen van de redenen waarom 

deze elementen volgens het bestuur een verwijderingsmaatregel niet in de weg staan. Anders oordelen 

brengt de wapengelijkheid onder de gedingpartijen in het gedrang (RvS 25 januari 2010, nr. 199.865) en 
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ontneemt de verzoekende partij de mogelijkheid om haar beroepsrecht ter zake naar behoren uit te 

oefenen (cf. HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, ptn 38 en 59). Hiertoe kan het evenwel ook 

volstaan dat uit de motivering van een andere genomen beslissing die de vreemdeling ter kennis werd 

gebracht reeds blijkt dat afdoende werd onderzocht dat het gezins- of familieleven, de belangen van het 

kind of de gezondheidstoestand zich niet verzetten tegen een verwijderingsmaatregel of terugkeer naar 

het herkomstland.  

 

Het komt de Raad als annulatierechter vervolgens enkel toe na te gaan of het bestuur zich heeft 

gesteund op een correcte feitenvinding en of het niet op kennelijk onredelijke wijze of met miskenning 

van welbepaalde hogere rechtsnormen tot zijn beoordeling is gekomen. 

 

Waar verzoekster verwijst naar haar risicozwangerschap motiveert de bestreden beslissing het 

volgende: “Een verlenging van verblijf kan niet toegestaan worden aangezien betrokkene nog geen 32 

weken zwanger is en op het medisch attest niet is vermeld dat het om een risicozwangerschap gaat. “ 

 

Verzoekster kan aldus niet ernstig voorhouden dat er geen rekening werd gehouden met haar 

risicozwangerschap. Waar verzoekster betoogt dat een effectieve verwijdering een negatieve invloed 

kan hebben op de zwangerschap en verwijst naar medische stukken bij het verzoekschrift gevoegd, 

leest de Raad in het medisch attest van 9 april 2018 dat de vermoedelijke bevallingsdatum 22 

september 2018 was. Heden is verzoekster bijgevolg niet meer zwanger waardoor haar betoog niet 

meer dienstig is.   

 

De schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

Beide middelen zijn ongegrond.  

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier maart tweeduizend negentien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


