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 nr. 229 128 van 22 november 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. DANEELS 

Haachtsesteenweg 55 

1210 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 29 juli 2019 in 

eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarig kind X heeft ingediend om de 

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

gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 25 

februari 2019 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 30 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 oktober 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat R. DANEELS en van advocaat 

M. MISSEGHERS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 25 februari 2019 wordt de verzoekende partij het bevel om het grondgebied te verlaten gegeven. Op 

dit bevel wordt ook haar minderjarig kind vermeld. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

Mevrouw, 

Naam + voornaam: J., F. (..) 



  

 

 

X 

geboortedatum: 24.12.1980 

geboorteplaats: Beni 

nationaliteit: Nigeria 

+ zoon 

A., P. E. A. (..), geboren te Brussel op 16.04.2012 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, binnen 7 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: 

Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“III. ENIG MIDDEL  

Afgeleid uit de schending van artikel 7, eerste lid, 1° , de artikelen 74/13 en 74/14, §1  

Vreemdelingenwet, de artikelen 3 en 8 EVRM alsook de materiële motiveringsplicht  

 

Eerste onderdeel  

Aan verzoekster en haar minderjarige zoon wordt het bevel gegeven om binnen de 7 dagen na de  

kennisgeving van de bestreden beslissing het grondgebied te verlaten.  

Een bevel om het grondgebied te verlaten geeft in principe een termijn van 30 dagen aan de 

vreemdeling  om hier een gevolg aan te geven.  

Artikel 74/14 §1 Vreemdelingenwet voorziet in de mogelijkheid voor tegenpartij om een kortere termijn,  

zijnde een termijn tussen de 7 a 30 dagen toe te kennen.  

Deze wetsbepaling voorziet inderdaad dat:  

"§ 1. De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. 

Voor de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer  dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend."  

Artikel 6 Vreemdelingenwet bepaalt dat:  

"Behoudens de in een internationaal verdrag, in de wet of in een koninklijk besluit bepaalde  afwijkingen, 

mag de vreemdeling die legaal het Rijk is binnengekomen, niet langer dan negentig  dagen in het Rijk 

verblijven, tenzij het visum of de visumverklaring dat of die in zijn paspoort of in een daarmee 

gelijkgestelde reistitel werd aangebracht; een andere duur bepaalt.  

Wordt beschouwd als een persoon die meer dan negentig dagen in het Rijk verblijft; de  vreemdeling die 

meer dan negentig dagen binnen een periode van honderdtachtig dagen op het  grondgebied van de 

Staten die partij zijn bij een internationale overeenkomst betreffende de  overschrijding van de 

buitengrenzen die België bindt; verblijft,; waarbij voor iedere dag van het verblijf  de honderdtachtig 

voorafgaande dagen in aanmerking worden genomen.  

Voor de toepassing van het tweede lid geldt de inreisdatum als de eerste dag van verblijf op het 

grondgebied van de overeenkomstsluitende Staten en de uitreisdatum als de laatste dag van verblijf  op 

het grondgebied van de overeenkomstsluitende Staten. Perioden van verblijf die zijn toegestaan  op 

grond van een verblijfsvergunning of een visum voor lang verblijf worden bij de berekening van  de 

verblijfsduur op het grondgebied van de overeenkomstsluitende Staten met in aanmerking genomen.”  

Verzoekster en haar zoon bevinden zich niet in deze situatie. De zoon van verzoekster werd namelijk op 

het  Belgisch grondgebied geboren. Er geeft voor hem dus nooit een grensoverschrijding of een (legale) 

binnenkomst plaatsgevonden.  

Verzoekster is vanuit Nigeria, via o.a. Italië naar België gekomen, doch zij was niet in het bezit van een  

geldig visum. Zij bevindt zich dus niet in de hypothese voorzien door artikel 74/14 van de 

Vreemdelingenwet  hoewel zij het land is binnengekomen, aangezien niet legaal is binnengereisd.  

In ondergeschikte orde, stelt verzoekster dat zelfs als zou Uw Raad oordelen dat zij zich samen met 

haar  zoon in een situatie bevinden waarop artikel 74/14 §1 van toepassing is, dan moet men vaststellen 

dat  tegenpartij de mogelijkheid heeft om de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten te  

verminderen tot minimum 7 dagen. Dit is evenwel geen verplichting voor tegenpartij.  



  

 

 

X 

In casu werden verzoekster en haar zoon in het verleden gemachtigd tot verblijf omwille van de 

medische situatie van het kind bij beslissing van tegenpartij dd. 26.08.2014.  

De bevelen die tegenpartij aan verzoekster en haar zoon afleverde na deze periode zijnde de bevelen 

van 04.03.2016 en van 20.05.2016 zijn beiden vernietigd door uw Raad.  

Tegenpartij motiveert in de bestreden beslissing niet om welke reden aan verzoekster en haar 

minderjarige  zoon slechts een termijn van 7 dagen wordt toegekend, en niet de gangbare termijn van 

30 dagen.  

Er is geen reden om aar) te nemen dat aan verzoekster en haar minderjarige zoon, die eerder werden  

gemachtigd tot verblijf, geen reguliere termijn van 30 dagen kon worden toegekend om het grondgebied 

te verlaten.  

De bestreden beslissing schendt artikel 7 juncto 74/14 Vreemdelingenwet en de materiële 

motiveringsplicht.  

 

Tweede onderdeel  

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat tegenpartij rekening gehouden heeft met de specifieke situatie 

van verzoekster en haar minderjarige zoon, die prematuur in België geboren werd op 1 6.04.2012.  

De minderjarige zoon van verzoekster is vandaag 7 jaar oud.  

Hij heeft sinds zijn geboorte onafgebroken op Belgisch grondgebied verbleven, waarvan 1 jaar in wettig  

verblijf (gelet op de toegekende machtiging tot verblijf om medische redenen).  

De zoon van verzoekster kent geen ander land dan België, alwaar hij zijn privéleven heeft ontwikkelt. 

Alle  vriendjes en vriendinnetjes van verzoeksters' zoon verblijven in België. De zoon van verzoekster 

gaat ook  naar school op ons grondgebied (stuk 5).  

Artikel 74/13 Vreemdelingenwet bepaalt dat:  

"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 de bestreden beslissing blijkt niet dat tegenpartij rekening heeft gehouden met het hoger belang van 

het  kind of het privéleven van verzoekster en haar zoon.  

Vóór de wijziging van artikel 7 door de wet van 19.01.2012 was de afgifte van een bevel op grond van  

artikel 7 Vreemdelingenwet facultatief (RW arrest nrs. 66.328 tot 66.332 van 08.09.2011). Sinds de  

wetswijziging van 1 9.01.2012 is dit niet langer het geval wanneer het bevel o.m. gegrond wordt op 

artikel  7, eerste lid, 1°, zoals in onderhavig geval.  

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat deze verplichting "uiteraard" niet geldt indien de effectieve  

terugkeer van de vreemdeling een schending zou uitmaken van de artikelen 3 en 8 EVRM (1).  

De Raad van State oordeelt dat:  

"artikel 8 EVRM als hogere norm boven de Vreemdelingenwet primeert; dat de algemene stelling dat  

een 'correcte' toepassing van de Vreemdelingenwet geen schending van artikel 8 EVRM kan  uitmaken 

niet volstaat; dat de toepassing van de Vreemdelingenwet bij het nemen van de bestreden  beslissing, 

zeker wat betreft het bevel om het grondgebied te verlaten, aan de voorwaarden van  artikel 8 EVRM 

moet worden getoetst (...) met name wat betreft de noodzaak in een democratische  samenleving van 

inmenging in het gezinsleven van de verzoekende partij en wat betreft de afweging  tussen de belangen 

van de staat enerzijds en van de verzoekende partij en haar kinderen  anderzijds".  

Wanneer de schending van artikel 8 EVRM wordt ingeroepen diende volgende redenering te worden  

gevolgd zoals blijkt uit de arresten van de algemene vergadering van Uw Raad van 1 7 februari 2011:  

1) In de eerste plaats wordt onderzocht of er een privé- en gezinsleven bestaat. Dit begrip wordt door 

artikel  8 EVRM niet gedefinieerd, het gaat om een autonoom begrip dat los van het interne recht dient 

te worden  geïnterpreteerd. Dit is een feitenkwestie.  

In casu kan niet worden betwist dat verzoekster en haar minderjarig kind van 7, in België een privé-

leven  hebben. Prince is hier geboren en heeft onafgebroken in België gewoond.  

2) Vervolgens dient onderzocht te worden of de bestreden beslissing een inmenging is in het privé- en  

gezinsleven. In dit verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de vreemdeling die voor de eerste 

keer  verblijf in België vraagt en de vreemdeling die al een lang verblijf heeft en gedwongen verwijderd 

wordt.  

In casu zou de verwijdering van een minderjarig kind dat geboren werd op ons grondgebied, hier  

onafgebroken heeft verbleven, hier schoolplichtig en schoolgaand is een schending uitmaken van zijn 

privéleven.  Het centrum van de belangen van Prince zijn in België. Hij heeft geen enkel band met 

Nigeria, het  land van herkomst van zijn moeder.  

Tegenpartij dient minstens in de bestreden beslissing aan te tonen dat zij de bekommernis heeft om een 

juist  evenwicht te bereiken tussen de rechten van de vreemdeling enerzijds en de rechten van de 

Belgische staat  anderzijds.  
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De bestreden beslissing, zijnde een maatregel die een inmenging betekent in het privé- en gezinsleven 

van  verzoekster, dient proportioneel te zijn aan een legitiem doel dat tegenpartij nastreeft.  

In casu blijkt uit de bestreden beslissing niet dat tegenpartij tot een dergelijke balansoefening, zijnde een  

belangenafweging, zou zijn overgegaan.  

Tegenpartij mag dus geen automatische toepassing maken van artikel 7, eerste lid, 1° 

Vreemdelingenwet bij  , het nemen van een bevel om het grondgebied te verlaten, wanneer een 

schending van artikel 8 EVRM   dreigt.  

De bestreden beslissing schendt artikel 7 juncto 74/1 3 Vreemdelingenwet, alsook artikel 8 EVRM en de  

materiële motiveringsplicht.  

 

Derde onderdeel  

Tegenpartij heeft bij het nemen van de bestreden beslissing geen rekening gehouden met de medische  

situatie van verzoekster, hoewel er zich informatie in het administratief dossier bevindt aangaande haar  

medische problemen.  

In het kader van de 9ter-aanvraag van haar minderjarige zoon heeft verzoekster ook informatie 

aangebracht  aangaande haar medische situatie.  

Ten aanzien van de zoon van verzoekster werd de aanvraag ontvankelijk doch ongegrond beoordeeld 

door  tegenpartij. Tegen deze beslissing wordt een beroep ingediend voor Uw Raad.  

Uit deze beslissing valt te lezen dat tegenpartij niet betwist dat verzoeksters' zoon medische problemen 

heeft  zijnde:  

Een congenitale G6PD-deficiëntie,  

Hogere gevoeligheid aan luchtweginfecties wegens prematuriteit  

Een zich ontwikkelende autismespectrumstoornis  

Een posttraumatisch stress-syndroom.  

Ten aanzien van verzoekster nam tegenpartij een beslissing tot onontvankelijkheid van de 9ter-

aanvraag om  dat er m.b.t. haar geen standaard medisch getuigschrift werd voorgelegd bij de aanvraag.  

Op geen enkel ogenblik is tegenpartij dus overgegaan tot een analyse van de medische informatie die 

aan  het administratief dossier gevoegd werd aangaande verzoekster.  

Verzoekster verwijst naar het arrest nr. 213.758 van 11.11.2018 in de zaak RvV 188.225/II waarbij Uw  

Raad een eerder bevel vernietigd heeft.  

Uw Raad oordeelde hierbij dat:  

"De verwerende partij wordt gevolgd waar zij aanvoert dat verzoekster een afzonderlijke aanvraag voor 

zichzelf  op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet kon indienen maar dit niet gedaan heeft. Dit 

neemt echter  niet weg dat verzoekster het bestuur ervan op de hoogte heeft gebracht dat zij een eigen 

medische  problematiek heeft en dat artikel 74/13 van de vreemdelingewet voorschrijft dat "Bij het 

nemen van een  beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met (...) de 

gezondheidstoestand van  de betrokken onderdaan van een derde land." Zowel verzoekster als haar 

kind maken het voorwerp uit van  huidige bestreden beslissing.  

De elementen die betrekking hebben op de medische toestand van verzoekster hebben echter niet het  

voorwerp uitgemaakt van een inhoudelijke beoordeling op het moment van het nemen van de thans 

besteden  beslissing, dit blijkt nergens uit het administratief dossier.  

(…) 

Maar door een loutere verwijzing naar een medisch advies waarin uitsluitend de gezondheidstoestand 

van de  zoon van verzoekster wordt besproken, kan niet blijken dat de gemachtigde rekening heeft 

gehouden met de  gezondheidstoestand van verzoekster zelf, terwijl verzoekster medische attesten met 

betrekking tot haar  gezondheid aan de verwerende partij had overgemaakt.  

Een schending van de materiële motiveringsplicht in het licht van de aangevoerde schending van artikel 

74/13  van de vreemdelingenwet wordt aangetoond."  

Verzoekster is van mening dat éénzelfde redenering zich opdringt m.b.t. de thans bestreden beslissing.  

Bij de medische regularisatieaanvraag van17.12.2018 heeft verzoekster, naast medische informatie  

aangaande haar zoon, ook medische informatie gevoegd aangaande haar eigen situatie.  

In het advies van de ambtenaar-geneesheer aangaande de aanvraag regularisatie in hoofde van de 

zoon  wordt tegenpartij overigens ingelicht over de medische situatie van zijn moeder aangezien hij het 

medische  attest van Dr. KANFAOUI dd. 25.09.2018 samenvat en stelt dat dit attest "grotendeels de 

moeder van  betrokkene" betreft.  

Uit dit attest van 25.09.2018 blijkt dat verzoekster lijdt aan depressie, pijnlijke en invaliderende 

pathologie van het bewegingsapparaat, frequente psychische decompensasies alsook cardio-vasculaire 

pathologieën.    

 

Uit de bestreden beslissing, die ook betrekking heeft op verzoekster, blijkt niet dat tegenpartij rekening 

hield  met de medische informatie aangaande verzoekster waarover zij beschikte.  
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De bestreden beslissing schendt artikel 7 juncto 74/13 Vreemdelingenwet en de materiële 

motiveringsplicht.” 

 

2.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partij in een derde onderdeel van het enig middel in essentie 

aanvoert dat geen rekening werd gehouden met haar medische situatie.  

 

2.3. Het geschonden geachte 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.” 

 

De Raad kan de verzoekende partij volgen waar zij stelt dat geen rekening werd gehouden met haar 

medische situatie bij het treffen van onderhavige verwijderingsmaatregel. Immers blijkt wel dat een 

onontvankelijkheidsbeslissing op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet in haar hoofde werd 

genomen op 25 februari 2019, maar het motief van deze beslissing betrof de vaststelling dat 

verzoekende partij geen standaard medisch getuigschrift had voorgelegd. Dit neemt echter niet weg dat 

verzoekende partij wel andere medische attesten heeft voorgelegd die gewag maken van een medische 

problematiek die in België behandeld wordt. Er blijkt evenwel niet uit het administratief dossier dat de 

verwerende partij is nagegaan of deze medische problematiek een verwijderingsmaatregel al dan niet 

verhindert. In het administratief dossier zit wel een nota getiteld “AANVRAAG 9TER” waarin gesteld 

wordt: “Bij bevel of inreisverbod Artikel 74/13: (..) 3. Gezondheidstoestand: geen medische contra-

indicatie voor terugkeer naar het land van herkomst” doch deze vaststelling lijkt eerder betrekking te 

hebben op het minderjarig kind nu voorafgaand in deze nota als diagnose wordt vermeld: “autist”. Wat 

er ook van zij, zelfs al zou deze vermelding ook betrekking hebben op verzoekende partij zelf, dan dient 

vastgesteld dat het argument “geen medische contra-indicatie voor terugkeer” op geen enkele wijze 

onderbouwd is.   

 

2.4. In de nota met opmerkingen stelt de verwerende partij wel dat de twee medische 

regularisatieaanvragen die de verzoekende partij heeft ingediend onontvankelijk werden verklaard, maar 

de Raad stelt vast dat de eerste aanvraag in 2016 onontvankelijk werd verklaard omdat verzoekende 

partij zich bediende van een vals paspoort en de tweede aanvraag in 2019, zoals hoger reeds gesteld, 

omdat zij geen standaard medisch getuigschrift aan de aanvraag had gevoegd. Bijgevolg doet deze 

repliek geen afbreuk aan de vaststelling dat de verwerende partij geen inhoudelijke beoordeling heeft 

doorgevoerd of de medische situatie van verzoekende partij een terugkeer naar het herkomstland 

toelaat. De verwerende partij betoogt wel dat bij gebrek aan een standaard medisch getuigschrift het 

voor haar onmogelijk is een onderzoek te voeren naar de aangehaalde medische problematiek, maar de 

Raad kan de verwerende partij hierin geenszins volgen. Immers heeft de verzoekende partij wel gewone 

medische attesten voorgelegd die toelaten na te gaan of de daarin geattesteerde medische 

problematiek een terugkeer verhindert of niet. Het argument nog dat het geen gedwongen 

verwijderingsmaatregel betreft maakt niet dat de verwerende partij vanaf het moment dat zij overweegt 

over te gaan tot een verwijderingsmaatregel niet zou gehouden zijn artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet in acht te nemen. 

 

2.5. Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. Een schending van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet ligt voor. Dit leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing zodat er geen 

noodzaak bestaat tot verdere bespreking van de overige middelonderdelen.   

 

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. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 25 februari 2019 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 tweeëntwintig november tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


