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 nr. 220767 van 6 mei 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. BAELDE 

Gistelse Steenweg 229/1 

8200 BRUGGE 

  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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 5 november 2018 

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 4 oktober 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 februari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. VERBEKE, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt voor de 

verzoekende partij en van attaché N. ONRAET, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer / mevrouw : 

naam en voornaam: K., H. 

geboortedatum: 14.09.1987 

geboorteplaats: Vore, Tirana 

nationaliteit: Albanië 
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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 

 

[…] 

 

( 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; 

 

[…] 

 

De meest recente inreisstempel in het overgemaakte paspoort dateert 11/09/2016. Bijgevolg is het 

regelmatig verblijf van betrokkene nu verstreken. 

 

Bovendien geeft het feit dat betrokkene samenwoont met haar partner haar niet automatisch recht op 

verblijf. 

 

Ook het feit dat er een ontvangstbewijs/verklaring van wettelijke samenwoonst en/of een 

huwelijksaangifte werd opgesteld, geeft betrokkene 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 juli 

1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639). 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In het enig middel werpt verzoekster onder meer de schending op van 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 van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Zij betoogt in essentie dat er in de bestreden beslissing met geen woord wordt gerept over haar 

zwangerschap en bevalling op 4 oktober 2018, en het belang van de baby. Dit terwijl alle administratieve 

overheden op de hoogte waren van haar relatie met haar Belgische partner, alsook van haar 

zwangerschap van deze partner en de aangifte van de geboorte van het kindje met voorafgaand 

verzoek tot prenatale erkenning. Zij verwijst naar een arrest in een zeer analoog dossier waarin het 

bevel werd vernietigd (RvV 13 juli 2016, nr. 171 744). Verzoekster vervolgt dat het vaststaande 

rechtspraak is dat artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet een individueel onderzoek nodig maakt, en 
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dat, indien ook maar een begin van ernstig individueel onderzoek zou hebben plaatsgevonden, de 

verwerende partij zou gemerkt hebben dat zij een bevel afleverde op datum waarop verzoekster beviel 

van haar Belgisch kind.  Er werd geen rekening gehouden met het hoger belang van het kind, noch met 

de medische situatie van verzoekster die nog maar net was bevallen, noch met de gezinssituatie 

bestaande uit moeder/vader/kind. Verzoekster voegt er nog aan toe dat haar dochter de facto een 

Belgisch kind is, en dat zulks eerstdaags ook de iure zal worden vastgesteld, hetgeen een declaratieve 

werking heeft gezien het kind in feite als Belg is geboren in België uit enerzijds een Albanese moeder 

(verzoekster) en anderzijds een Belgische vader. Bijgevolg, zo stelt zij, kan of mag het kind 

overeenkomstig artikel 3 van het Vierde Protocol bij het EVRM niet worden verwijderd van het Belgisch 

grondgebied. 

 

2.2. De verwerende partij repliceert als volgt: 

 

“Waar verzoekende partij aanhaalt dat er niet is gemotiveerd over het kind in de bestreden beslissing, 

dient opgemerkt te worden dat het kind geboren is op de dag dat de beslissing is opgesteld, namelijk 

geboren op 04-10-2018 om 17u26. Verwerende partij kon dus helemaal niet op de hoogte zijn van de 

geboorte van het kind op het moment van het nemen van de bestreden beslissing, waardoor er geen 

rekening mee kon gehouden worden. Verzoekster heeft zich nooit aangemeld bij de gemeente vóór de 

huwelijksaangifte op 12-09-2018. Verder zijn er geenszins stukken in het administratief die vermelden 

dat verzoekster zwanger was. Verzoekende partij kan dan ook niet dienstig verwijzen naar het 

voorbeeldarrest nr. 171.744 van 13-07-2016, waarin de Raad oordeelde dat het administratief dossier 

wél stukken bevatte inzake verzoeksters zwangerschap op het moment van het nemen van de 

beslissing tot bevel om het grondgebied te verlaten. 

Waar verzoekende partij aanhaalt dat het kind de facto een Belgisch kind is en het eerstdaags de iure 

zal vastgesteld worden, kan opgemerkt worden dat het kind momenteel de Belgische nationaliteit niet 

heeft. Ook uit de stukken die bijgevoegd zijn bij het verzoekschrift, kan niet afgeleid worden dat het kind 

de Belgische nationaliteit heeft, noch dat zij reeds erkend is door de heer D. G. Het is mogelijk dat er 

eerst een onderzoek gevoerd wordt alvorens het kind de Belgische nationaliteit krijgt. Dat het ziekenhuis 

de naam N. G. heeft opgeschreven, is op basis van verklaringen [geboorteakte kan immers niet 

onmiddellijk opgesteld worden, geboorteakte dateert van 12-10- 2018]. Zelfs indien het kindje alsnog de 

Belgische nationaliteit zou verkrijgen, zo verzoekende partij stelt, geeft dit verzoekster niet automatisch 

verblijfsrecht en moet zij een aanvraag tot gezinshereniging indienen. Gezien het kindje de Belgische 

nationaliteit nog niet heeft, en zij bovendien nog geen bevel heeft gekregen om het grondgebied te 

verlaten, kan er dan ook geen schending zijn van artikel 3 van het Vierde Protocol bij het EVRM.” 

 

2.3. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“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.” 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op een 

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

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

De verwerende partij kan worden gevolgd waar zij betoogt dat in het administratief dossier niks is terug 

te vinden over de zwangerschap van verzoekster of over de geboorte van het kind op, nota bene, 

dezelfde dag als die waarop de bestreden beslissing werd genomen. Evenwel wordt de geboorte op 

zich van het kindje op 4 oktober 2018 niet betwist.  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn en 

heeft betrekking op een verwijderingsmaatregel, zoals deze die thans wordt aangevochten. Het Hof van 

Justitie oordeelde al in het arrest Boudjlida dat, wanneer de bevoegde nationale autoriteit voornemens is 

een terugkeerbesluit uit te vaardigen, zij gehouden is aan de door artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn 

(zoals omgezet in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet) opgelegde verplichtingen te voldoen en zij de 

betrokkene moet horen, in die zin dat deze naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar moet 

kunnen maken over de onrechtmatigheid van zijn verblijf en over de redenen die overeenkomstig het 

nationale recht kunnen rechtvaardigen dat die autoriteit afziet van de vaststelling van een 

terugkeerbesluit (HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, §§ 49, 50 en 55).  
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Uit niets blijkt dat verzoekster werd gehoord alvorens de thans bestreden beslissing werd genomen, 

zodat het haar in casu niet kan worden ten kwade geduid dat de informatie over haar zwangerschap en 

bevalling niet ter kennis was van de verwerende partij toen deze de bestreden beslissing nam.  

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

is aangetoond.  

 

Overigens moet nog het volgende worden vastgesteld: 

 

Uit de stukken die door de verwerende partij voorafgaand aan de terechtzitting aan de Raad werden 

bezorgd, blijkt dat de verwerende partij het noodzakelijk heeft geacht om in hoofde van verzoekster een 

nieuw bevel om het grondgebied te verlaten te geven op 15 januari 2019. Dit bevel werd door 

verzoekster aangevochten met een verzoekschrift van 12 februari 2019. De zaak is bij de Raad gekend 

onder het nr. 292 353.  

 

Het in deze zaak aangevochten bevel werd op 7 maart 2019 ingetrokken. De reden tot intrekking zoals 

die aan de Raad ter kennis werd luidt als volgt:  

 

“Intrekking bijlage 13 van 15.01.2019. 

Motief : Er werd geen rekening gehouden met haar minderjarig kind in de beslissing.” 

 

De intrekking werd vastgesteld in het arrest nr. 219 803 van 15 april 2019.  

 

Hieruit blijkt dat de verwerende partij niet de intentie heeft om verzoekster te bevelen om het 

grondgebied te verlaten zonder dat daarbij de situatie van haar minderjarig kind in acht werd genomen.  

 

2.4. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd.  

 

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.  

 

 

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 4 oktober 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes mei tweeduizend negentien door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


