
  

 

 

RvV  X Pagina 1 

 
 

 nr. 229 308 van 27 november 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  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, in eigen naam en als 

wettelijk vertegenwoordiger van X, en X die verklaart van Belgische nationaliteit te zijn, als wettelijk 

vertegenwoordiger van X, op 12 oktober 2019 hebben 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 19 september 2019 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – verzoeker om internationale bescherming. 

 

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 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 november 2019. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor de 

verzoekende partijen, en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaten C. DECORDIER & T. BRICOUT 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 19 september 2019 wordt de verzoekende partij het bevel om het grondgebied te verlaten – 

verzoeker om internationale bescherming (bijlage 13quinquies) gegeven. Haar kind wordt eveneens 

vermeld op deze beslissing. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 
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“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN – VERZOEKER OM INTERNATIONALE 

BESCHERMING 

In uitvoering van artikel 52/3, §1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de heer / 

mevrouw die verklaart te heten (1), 

naam : G. (..) + G. S. O. (..) (0) 18.01.14 122-66 

voornaam : U. G. (..) 

geboortedatum: 12.04.1980 

geboorteplaats: Benin City 

nationaliteit: Nigeria 

het bevel gegeven om 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. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Op 30.01.19 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een negatieve 

beslissing inzake het verzoek om internationale bescherming genomen en op 30.07.19 werd door de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep tegen deze beslissing verworpen door de Raad voor 

vreemdelingenbetwistingen met toepassing van artikel 39/2, § 1,1°, van de wet van 15 december 1980. 

Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

1.1. In een eerste middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“EERSTE MIDDEL: 

- SCHENDING VAN HET HOORRECHT EN DE RECHTEN VAN VERDEDIGING (ALGEMEEN 

BEGINSEL VAN HET UNIERECHT) 

- SCHENDING VAN ARTIKEL 8 EVRM EN 74/13 VREEMDELINGENWET 

- SCHENDING VAN HET ZORGVULDIGHEIDSBEBINSEL 

 

1. In casu werd aan de verzoekende partij een bevel gegeven om het grondgebied te verlaten, in 

toepassing van artikel 7 Vreemdelingenwet. 

Deze bepaling vormt een gedeeltelijke omzetting van artikel 6 van de Richtlijn 2008/115/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 over 

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

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.; 

Parl.St. Kamer 2001-12, nr. 53K1825/001, 23). 

Het dient derhalve te worden bevestigd dat het gegeven bevel om het grondgebied te verlaten van 

verzoeker, dat met miskenning van bepaalde wetsartikelen werd genomen waardoor aan verzoeker 

bepaalde rechten werden ontzegd, als een bezwarend besluit moet worden aangemerkt dat de 

belangen van de betrokken vreemdeling ongunstig kan beïnvloeden. 

Aangezien het hoorrecht een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, dient dit recht ook door de 

overheidsinstanties van alle lidstaten te worden erkend, zelfs al schrijft de toepasselijke regelgeving een 

dergelijke formaliteit niet expliciet voor (zie artikel 51 van het Handvest; HvJ 18 december 2008, C-

349/07 en HvJ 22 november 2012, C-277/11). 

2. Of er sprake is van een schending van het hoorrecht, moet worden beoordeeld aan de hand van de 

specifieke omstandigheden van elk geval, met name de aard van de betrokken handeling, de context 

van de vaststelling ervan en de rechtsregels die de betrokken materie beheersten (HvJ 10 september 

2013, C-383/13). 

De voorwaarden waaronder het hoorrecht van vreemdelingen m.b.t. het opleggen van een bevel om het 

grondgebied te verlaten moet worden gewaarborgd, noch de gevolgen van schending van dit hoorrecht 

door het Unierecht, met name richtlijn 2008/115/EG, zijn vastgesteld. Ook in de nationale regelgeving is 

dit niet geregeld. 
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Het gegeven dat de toepasselijke regeling, Unierechtelijk dan wel nationaalrechtelijk, een dergelijke 

formaliteit niet voorschrijft, mag echter geen afbreuk doen aan het nuttig effect van de betrokken 

Richtlijn 2008/115/EG. 

In dit verband dient tevens te worden verwezen naar het bepaalde in artikel 74/13 Vreemdelingenwet. 

Artikel 74/13 Vreemdelingenwet voorziet 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. Deze 

bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn (Richtlijn 2008/115/EG van 16 

december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer). 

Opdat de verplichting tot het voeren van een individueel onderzoek in het kader van artikel 74/13 

Vreemdelingenwet, als omzetting van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn een nuttig effect kent, dient 

verzoekster in staat te worden gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken 

in het kader van een administratieve procedure waarbij een bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

afgeleverd. 

Het hoorrecht wordt dan ook geschonden indien de besluitvorming een andere afloop had kunnen 

hebben, met name omdat verzoeker in casu specifieke omstandigheden had kunnen aanvoeren die na 

een individueel onderzoek het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten hadden kunnen 

beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13). 

Dat recht maakt integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, dat een 

algemeen beginsel van Unierecht is (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 81; HvJ 5 november 

2014, C-166/13, Mukarubega, pt. 45). 

De mogelijkheid om een besluitvorming te beïnvloeden volstaat. 

3. De verzoekende partij had verschillende feitelijke elementen kunnen aanreiken, indien zij 

daadwerkelijk zouden zijn gehoord, die de besluitvorming van de verwerende partij konden beïnvloeden. 

Mevrouw G. G. (..) heeft de Nigeriaanse nationaliteit. Zij is een alleenstaande moeder. Zij draagt de zorg 

over haar dochter: G. S. O. (..), geboren op 14 januari 2018 te Sint-Niklaas. Het gezin verblijft in het 

opvangcentrum te Kasteelstraat 8, 9100 Sint-Niklaas. 

G. S. O. (..) werd reeds voor haar geboorte erkend door haar biologische vader (de heer K. A. (..), 

geboren op 16 november 1990), met name op 6 oktober 2017 (stuk 3). Hij heeft de Belgische 

nationaliteit. Bij de aangifte van de geboorte bij de gemeente werd hiermee evenwel geen rekening 

gehouden (stuk 4). Dit betreft een materiële vergissing, dewelke dient te worden rechtgezet. Hierdoor 

zou de minderjarige dochter van mevrouw G. G. (..) bovendien de Belgische nationaliteit kunnen 

verwerven. 

Mevrouw G. G. (..) heeft daarnaast te kampen met psychische problemen. Zij werd gediagnosticeerd 

met een post-traumatische stress stoornis (PTSS – stuk 5). Zij liep verschillende verwondingen op en 

draagt hiervan nog verschillende littekens (stuk 6). 

Op geen enkele manier blijkt evenwel - gelet op de vermelde motieven in de bestreden beslissing die 

enkel betrekking hebben op de afwezigheid van een geldig paspoort met een visum - dat bij het nemen 

van de verwijderingsbeslissing met deze elementen werd rekening gehouden. 

De verzoekende partij had hun persoonlijke situatie dan ook kunnen toelichten, waarmee de 

gemachtigde rekening diende te houden bij het nemen van de bestreden beslissing. De verzoekende 

partij werd hierdoor de mogelijkheid ontnomen om naar behoren en daadwerkelijk hun standpunt 

kenbaar te maken (HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, §§ 49, 50 en 55). 

Het niet horen van verzoekers heeft, gelet op alle feitelijke en juridische omstandigheden van het geval, 

in casu dan ook daadwerkelijk verzoekers de mogelijkheid ontnomen om zich zodanig te verweren dat 

deze besluitvorming inzake het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten een andere 

afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing 

naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 

oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan 

Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 

september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80). 

Hierdoor werd de verzoekende partij niet in staat gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt 

kenbaar te maken in het kader van de administratieve procedure, voordat een besluit wordt genomen 

dat zijn belangen op nadelige wijze kon beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 87 en 

aldaar aangehaalde rechtspraak). 

De gemachtigde schendt hiermee tevens artikel 8 EVRM en artikel 74/13 Vreemdelingenwet. 

Gelet op deze elementen, wijst de verzoekende partij op een schending van het hoorrecht en de rechten 

van verdediging, evenals artikel 8 EVRM en artikel 74/13 Vreemdelingenwet en de beginselen van 

behoorlijk bestuur, in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel. 

4. De verzoekende partij wijst er nog op dat, via de verplichting tot formele motivering, de gemachtigde 

in elk geval uitdrukkelijk dient te motiveren op welke wijze werd rekening gehouden met de persoonlijke 
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situatie van de verzoekende partij bij het nemen van de verwijderingsmaatregel, zodat aan de 

verplichting van artikel 74/13 Vreemdelingenwet en artikel 8 EVRM werd voldaan. Dit betekent dat de 

gemachtigde verplicht is om in de bestreden beslissing te motiveren over de gezondheidstoestand van 

de moeder van het gezin, de Belgische nationaliteit van de vader van Succes en haar verblijfsrechtelijke 

situatie (zoals hierboven aangehaald). 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat zulks niet het geval is. Meer nog, er blijkt op geen enkele manier 

dat de gemachtigde hiermee heeft rekening gehouden voorafgaandelijk het nemen van de bestreden 

beslissing. 

Hierdoor schendt de bestreden beslissing artikel 74/13 Vreemdelingenwet en artikel 8 EVRM evenals de 

artikelen 62, §2 Vreemdelingenwet en artikel 2 en 3 van de wet inzake de formele motivering van 

bestuurshandelingen.” 

 

2.2. De Raad stelt allereerst vast dat de motieven van de in hoofde van verzoekende partij genomen 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen 

nagaan of het zin heeft deze beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in 

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht zoals 

deze voortvloeit uit de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en uit artikel 62 van de vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 

167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298). 

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op haar beslissingen op een 

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

 

2.4. 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 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1.Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2.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 rechten en 

vrijheden van anderen.” 

 

In tegenstelling vooreerst tot wat verzoekende partij betoogt kan zij uit artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet geen uitdrukkelijke motiveringsplicht ontwaren. Artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet bepaalt enkel dat rekening moet worden gehouden met het hoger belang van het 

kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling doch houdt 

geen uitdrukkelijke motiveringsplicht in (cfr. RvS nr. 242.591 van 10 oktober 2018). 

 

Ook artikel 8 EVRM houdt geen bijzondere motiveringsplicht in zodat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen vermag de redelijkheid en de proportionaliteit van de bestreden beslissing 

te toetsen, zonder zich daarbij te beperken tot de uitdrukkelijke motieven van de bestreden beslissing 

(RvS nr. 13.317 van 15 mei 2019 (niet-toelaatbare beschikking)).  

 

2.5. Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden (zie HvJ 22 

november 2012, C-277/11, M.M., § 87 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

Er wordt op gewezen dat luidens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie een 

schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het hoorrecht, naar Unierecht pas tot 

nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer 

deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 38, met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, 
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Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, § 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 

288/96, Jurispr. blz. I 8237, § 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & 

Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, § 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, § 

80). Om een dergelijke onregelmatigheid te constateren, dient de Raad aan de hand van de specifieke 

feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat verzoekende partij specifieke omstandigheden had 

kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het al dan niet afgeven van een bevel om het 

grondgebied te verlaten hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., § 40). 

 

Verzoekende partij werpt op dat mocht zij gehoord zijn geweest zij had kunnen wijzen op het feit dat zij 

als alleenstaande Nigeriaanse moeder zorg draagt voor haar kind dat erkend werd door haar 

biologische vader die de Belgische nationaliteit heeft en dat haar kind dus ook de Belgische nationaliteit 

kan verwerven. Verder wijst zij erop dat zij te kampen heeft met PTSS en dat zij nog steeds de littekens 

draagt van de opgelopen verwondingen. Met deze elementen werd evenwel geen rekening gehouden.  

 

2.6. Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat daarin zich een nota bevindt van 19 september 

2019, getiteld “Evaluation article 74/13” en waarin als volgt gesteld wordt: 

 

“(..) 

Dans le cadre de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 “Lors de la prise d’une décision 

d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la via 

familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné » la situation à la prise de 

décision de l’ordre de quitter le territoire a été évaluée : 

-Intérêt superiéur de l’enfant : L’intéressée est arrivée enceinte. Elle a eu son enfant le 14.01.18. Il est 

donc dans l’intérêt de l’enfant de rester avec sa mère, c’est pourqoui il se retrouvera sur son Ordre de 

Quitter le Territoire. 

-Vie familiale : L’intéressée déclare être célibataire et que le père de son enfant les a abandonné. Elle 

déclare également ne pas avoir de famille ni en Belgique ni au sein de l’EU. 

-Etat de santé : Lors de son audition à l’Office des Etrangers, l’intéressée déclare avoir des problèmes 

aux parties intimes (qu’ile était « ouverte » à la naissance et que le médecin a dû la recoudre). Elle 

fournit ensuite au CGRA 2 certificats médicaux pouvant qu’aucune circoncision n’a été faite chez elle et 

sa fille ainsi qu’un dossier médical du Centre d’Accueil de Saint-Nicolas et une incapacité de travail 

datée du 19.01.18 stipulant qu’elle ne peut se présenter à l’OE pour raisons médicales. Le dossier ne 

contient aucune procédure 9ter. Aucun élément ne l’empêcherait de voyager. 

Par conséquent, il n’y a aucun élément qui cause des problèmes pour prendre l’ordre de quitter le 

territoire. » (eigen vertaling : In het kader van artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 “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” werd de situatie bij het nemen van het bevel om het grondgebied te 

verlaten geëvalueerd: 

 

-Hoger belang van het kind: Betrokkene is zwanger aangekomen. Zij kreeg haar kind op 14.01.18. Het is 

dus in het belang van het kind samen te blijven met de moeder, daarom bevindt het zich op diens bevel 

om het grondgebied te verlaten.  

-Gezinsleven: Betrokkene verklaart alleenstaand te zijn en dat de vader van haar kind hen verlaten 

heeft. Zij verklaart tevens geen familie in België of de EU te hebben.  

-Gezondheidstoestand: Tijdens het gehoor bij de dienst vreemdelingenzaken verklaart betrokkene 

problemen in de intieme delen te hebben (“dat zij “open” was tijdens de geboorte en dat de arts haar 

heeft moeten dichtnaaien). Zij legt twee medische getuigschriften neer bij het CGVS waaruit blijkt dat 

noch bij haar noch bij haar kind een besnijdenis werd uitgevoerd alsook een medisch dossier van het 

onthaalcentrum van Sint-Nicolaas en een arbeidsongeschiktheid van 19.01.18 waaruit blijkt dat ze niet 

aanwezig kan zijn bij de dienst vreemdelingenzaken wegens medische redenen. Het dossier bevat geen 

procedure 9ter. Geen enkel element verhindert haar te reizen.  

Bijgevolg is er geen enkel probleem om een bevel om het grondgebied te verlaten te treffen.) 

 

Hieruit blijkt dat de verwerende partij, op basis van de gegevens die haar gekend waren via het 

administratief dossier van verzoekende partij, een onderzoek heeft gevoerd inzake de elementen 

waarmee zij conform artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bij het treffen van een 

verwijderingsmaatregel rekening moet houden. Derhalve heeft de verwerende partij het hoger belang 



  

 

 

RvV  X Pagina 6 

van het kind en het gezinsleven en de gezondheidstoestand van verzoekende partij in overweging 

genomen doch geoordeeld dat er ter zake geen elementen zijn die de afgifte van een 

verwijderingsmaatregel verhinderen.  

 

2.7. Verzoekende partij betoogt thans wel dat haar kind erkend werd door een Belgische man op 6 

oktober 2017 (stuk 3 gevoegd aan het verzoekschrift) ingevolge hetwelk haar kind ook de Belgische 

nationaliteit kan verkrijgen, maar de Raad merkt op dat het verkrijgen van de Belgische nationaliteit door 

haar kind een hypothetisch betoog vormt nu uit het administratief dossier blijkt dat reeds op 23 

november 2017 het bestuur op de hoogte werd gebracht van het feit dat het mogelijk gaat om een 

schijnerkenning. Hoewel niet blijkt of daadwerkelijk beslist werd tot een schijnerkenning kan deze 

melding niet zomaar aan de kant geschoven worden in het licht van de verklaringen van verzoekende 

partij tijdens haar asielaanvraag waar zij stelde dat zij geen partner heeft en de vader van haar kind hen 

verstoten heeft. Verder blijkt ook uit de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen van 30 januari 2019 dat verzoekende partij tijdens haar gehoor op 12 september 2018 

heel karig is met het geven van spontane informatie over de identiteit van de vader van haar kind. Zo 

wilde verzoekende partij niet antwoorden op de vraag van wie zij zwanger was en stelde zij dat dit niet 

belangrijk is. Verzoekende partij zou ook niks weten over de nationaliteit van deze man.  

 

Verzoekende partij toont met haar betoog geenszins aan dat haar kind wel degelijk in aanmerking komt 

voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit. Dit betreft aldus geen gegeven dat tot een andere 

besluitvorming had kunnen nopen.  

 

Verzoekende partij maakt met haar betoog voorts ook niet aannemelijk dat de verwerende partij een 

verkeerde inschatting heeft gemaakt van haar gezinsleven. Immers stelt verzoekende partij in het 

verzoekschrift zelf dat zij alleenstaand is en zij de zorg draagt over haar dochter. Er blijkt ook niet dat de 

man die haar kind erkend heeft enige beschermenswaardige gezinsrelatie heeft met het kind. Er ligt 

enkel het gegeven van de erkenning voor, maar verder blijkt geen samenwoonst van de man met het 

kind, noch liggen er gegevens voor van daadwerkelijke contacten met het kind of financiële 

ondersteuning ervan. Er liggen aldus geen gegevens voor van effectief beleefde gezinsbanden tussen 

de erkenner en het kind.  

 

2.8. Wat betreft haar gezondheidstoestand betoogt verzoekende partij tenslotte dat zij te kampen heeft 

met psychische problemen en gediagnosticeerd werd met PTSS. Zij liep ook verschillende 

verwondingen op en draagt daarvan nog de littekens.  

 

2.9. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij tijdens haar gehoor bij het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 12 september 2018 stelde geen 

gezondheidsproblemen te hebben maar op het einde opmerkte dat zij nog steeds aan haar aanranding 

in Libië denkt en het daarmee moeilijk heeft. De interviewer wees de verzoekende partij erop dat zij 

daarvoor professionele hulp kan inroepen en stelde verder vast dat verzoekende partij nergens tijdens 

de loop van het interview de opmerking maakte dat zij omwille van deze problematiek niet in staat zou 

zijn haar relaas uiteen te zetten. Verder werd vastgesteld dat verzoekende partij geen medische 

documenten had overgemaakt waaruit blijkt dat zij hulp had gezocht voor deze problematiek.  

 

Thans legt verzoekende partij een psychologisch verslag voor van een intakegesprek van 18 februari 

2019 waarin geattesteerd wordt dat verzoekende partij zowel in Nigeria als in België veel trauma’s heeft 

opgelopen en er sprake is van PTSS. Ook in het medisch attest van 21 februari 2019 opgesteld door 

een huisarts wordt melding gemaakt van “getraumatiseerd door geweldpleging”.   

 

Zoals de verwerende partij evenwel ook in de nota inzake artikel 74/13 van de vreemdelingenwet 

vaststelde blijkt niet dat verzoekende partij voor medische problemen een procedure op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft ingediend. Deze bevinding kan ook doorgetrokken worden 

naar de thans voorgelegde attesten. Hoewel uit deze attesten blijkt dat verzoekende partij al sinds 18 

februari 2019 psychotherapie volgt heeft zij nagelaten een aanvraag om verblijf om medische redenen in 

te dienen bij het bestuur. Verzoekende partij kan bezwaarlijk voorhouden hiervoor geen voldoende tijd 

gehad te hebben nu de bestreden beslissing dateert van ruim een half jaar nadien. De procedure op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet is nochtans de geëigende procedure voor een ernstig 

zieke vreemdeling om een verblijfsmachtiging in België te bekomen en aldus verwijdering naar het land 

van herkomst omwille van medische redenen te voorkomen. Het is dan ook niet onterecht dat de 

verwerende partij erop wijst dat geen dergelijke procedure werd opgestart en bij gebrek hieraan geen 

medische hinderpalen voor een terugkeer blijken. Indien verzoekende partij van mening is dat zij aan 
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een ernstige ziekte lijdt in de zin van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, dan stond – en staat – het 

haar nog steeds vrij daartoe een procedure in te dienen.  

 

Daarenboven wijst de Raad erop dat verzoekende partij met het louter voorleggen van een attest van 

een psychotherapeut (hetgeen geen medisch attest is) en een medisch attest van een huisarts die 

slechts vermeld dat verzoekende partij “getraumatiseerd is door geweldpleging”  thans ook niet aantoont 

dat, voor zover op grond hiervan moet aangenomen worden dat zij aan een ernstige ziekte lijdt die 

behandeling behoeft, zij in het land van herkomst niet adequaat behandeld kan worden hiervoor. De 

Raad bemerkt daarbij dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds oordeelde dat enkel in 

zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zijn een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 mei 2008, nr. 26.565/05, 

N./ Verenigd Koninkrijk). Onder “andere zeer uitzonderlijke gevallen” zoals bedoeld in de zaak N v. 

Verenigd Koninkrijk die aanleiding kunnen geven tot een schending van artikel 3 EVRM dienen 

begrepen te worden de situaties die een verwijdering van een ernstig zieke persoon inhouden waarbij 

substantiële gronden zijn aangetoond om aan te nemen dat deze persoon, hoewel niet in imminent 

levensgevaar, een reëel risico loopt, omwille van de afwezigheid van of het gebrek aan toegang tot 

adequate behandeling in de ontvangende staat, te worden blootgesteld aan een ernstige, snelle en 

onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand resulterende in intens lijden of in een 

opmerkelijke vermindering van de levensverwachting. Het Hof wijst erop dat deze situaties 

overeenstemmen met de hoge drempel inzake de toepassing van artikel 3 EVRM in zaken die 

betrekking hebben op de verwijdering van ernstig zieke vreemdelingen (Paposhvili / België (EHRM 13 

december 2016, nr. 41738/10).  

 

De Raad stelt aldus vast dat verzoekende partij ook met haar betoog inzake haar medische situatie niet 

aantoont dat dit een ander licht had kunnen werpen op de besluitvorming. 

 

2.10. De verzoekende partij toont met haar betoog geen schending van de door haar opgeworpen 

bepalingen en beginselen aan. Het eerste middel is ongegrond.  

 

2.11. In een tweede middel betoogt de verzoekende partij als volgt:  

 

“TWEEDE MIDDEL: 

- SCHENDING VAN ARTIKEL 118 VAN HET VREEMDELINGENBESLUIT 

- SCHENDING VAN ARTIKEL 3 VAN DE WET INZAKE DE FORMELE MOTIVERING VAN 

BESTUURSHANDELINGEN 

 

1. De verzoekende partij bestaat uit een alleenstaande moeder haar minderjarige dochter. 

Mevrouw G. G. (..) heeft de Nigeriaanse nationaliteit. Zij is een alleenstaande moeder. Zij draagt de zorg 

over haar dochter: G. S. O. (..), geboren op 14 januari 2018 te Sint-Niklaas. Het gezin verblijft in het 

opvangcentrum te Kasteelstraat 8, 9100 Sint-Niklaas. 

In de bestreden beslissing blijkt dat een bevel om het grondgebied te verlaten wordt opgelegd aan de 

moeder van het gezin én aan haar minderjarige dochter (zie de vermelding “+ G. S. O. (..)”). 

Artikel 118 van het Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen stelt evenwel als volgt: “Behoudens bijzondere 

beslissing van de Minister of zijn gemachtigde, mag geen bevel om het grondgebied te verlaten worden 

afgegeven aan een vreemdeling die minder dan achttien jaar oud is of die volgens zijn personeel statuut 

minderjarig is. Dat bevel om het grondgebied te verlaten wordt vervangen door een bevel tot 

terugbrenging overeenkomstig het model van bijlage 38”. 

Aan het minderjarig kind (G. S. (..)) dient derhalve een bevel tot terugbrenging te worden afgegeven, 

tenzij er een bijzondere beslissing werd genomen door de Minister of zijn gemachtigde om alsnog een 

bevel op te leggen om het grondgebied te verlaten. Er blijkt echter op geen enkele manier dat dit het 

geval is, zodoende dat artikel 118 van het Vreemdelingenbesluit werd geschonden. 

2. Minstens, indien alsnog zou blijken dat er sprake zou zijn van een “bijzondere beslissing van de 

Minister of zijn gemachtigde”, quod non, blijkt dat de formele motiveringsverplichting werd geschonden 

doordat dit op geen enkele wijze werd kenbaar gemaakt in de bestreden beslissing. Hierdoor wordt de 

formele motiveringsverplichting geschonden. Dergelijke bijzonder beslissing is immers fundamenteel, 

aangezien geen bevel om het grondgebied te verlaten kan worden opgelegd aan G. S. (..) indien 

dergelijke beslissing niet werd genomen. 

Minstens blijkt dan ook dat artikel 3 van de wet inzake de formele motivering van bestuurshandelingen 

van 29 juli 1991 werd geschonden, in samenhang gelezen met artikel 118 van het Koninklijk besluit 
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betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen.” 

 

2.12. In de mate dat de verzoekende partij aanvoert dat haar kind geen bevel om het grondgebied te 

verlaten kon worden afgegeven gelet op het bepaalde in artikel 118 van het vreemdelingenbesluit, wordt 

er vooreerst op gewezen dat de naam van het kind slechts mee vermeld werd op het tijdens de periode 

van minderjarigheid hoofdzakelijk aan de ouder gegeven bevel om het grondgebied te verlaten, zodat in 

dat geval aan het kind geen apart bevel tot terugbrenging diende te worden gegeven (cf. RvS 15 juni 

2016, nr. 12.007 (c), RvS 29 september 2008, nr. 3391 (c)). Bovendien heeft artikel 118 van het 

vreemdelingenbesluit enkel betrekking op niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, zodat het kind, 

dat op het moment van het aan de ouder gegeven bevel om het grondgebied te verlaten geenszins een 

niet-begeleide minderjarige was, niet dienstig naar deze bepaling kan verwijzen. 

 

2.13. Verzoekende partij maakt met haar betoog geen schending van de door haar aangehaalde 

bepalingen aannemelijk. Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig 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 

 


