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 nr. 232 434 van 11 februari 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. ANDRIES 

Amerikalei 29 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door 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 Surinaamse nationaliteit te zijn, op 25 november 2019 

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

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten van 9 oktober 2019. De beslissing werd aan verzoeker ter kennis gebracht 

op 25 oktober 2019. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 27 november 2019 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 januari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 januari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat V. ANDRIES 

verschijnt voor verzoeker en van advocaat M. MISSEGHERS, die verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker heeft de nationaliteit van Suriname en werd geboren in 1974 te M. 

 

Verzoeker is in het bezit van een geldig Surinaams paspoort afgeleverd te Amsterdam door de consul 

generaal van Suriname. 
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Op 28 augustus 2019 werd door de gemeente Geel een meldingsfiche voorgenomen huwelijk opgesteld 

voor verzoeker en zijn partner, mevrouw V. R. P. (° […]1980, Belg). 

 

Op 28 augustus 2019 werd door de gemeente Geel eveneens een meldingsfiche voorgenomen 

erkenning voor de geboorte opgesteld voor verzoeker en zijn partner. 

 

Op 9 oktober 2019 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“De heer / mevrouw : 

naam en voornaam: P., H. 

geboortedatum: […]1974 

geboorteplaats: M. 

nationaliteit: Suriname 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), 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 ) 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

( ) 2° in volgende gevallen : 

 

[….] 

 

Geen geldig visum of geldig visumvervangend verblijfsdocument. 

 

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

verblijf.  

 

Ook de intentie om te huwen geeft betrokkene niet automatisch recht op verblijf.  

 

Bovendien geeft het feit dat de Belgische vriendin zwanger is betrokkene niet automatisch recht op 

verblijf.  

Ook het feit dat betrokkene de intentie heeft een erkenning voor geboorte in te dienen geeft hem niet 

automatisch recht op verblijf.  

 

Het feit dat betrokkene gescheiden wordt van zijn zwangere partner is van tijdelijke duur: de nodige tijd 

om zijn situatie te regulariseren teneinde reglementair België binnen te komen.  

Rekening houdend met alle bovenstaande elementen kan er bijgevolg besloten worden dat deze 

verwijderingsmaatregel gerechtvaardigd is en dat de verwijdering niet in strijd is met het artikel 74/13 

van de wet van 15 december 1980 (waarin staat dat de minister of zijn gemachtigde bij het nemen van 

een beslissing tot verwijdering rekening moet houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land). 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(n) een lang verblijf geniet(en), 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(n) 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).”  

 

Op 18 oktober 2019 beviel de Belgische partner van verzoeker van een dochtertje. 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

In het eerste en enige middel voert verzoeker de schending aan van artikel 62 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), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 8 van het Europees Verdrag 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). 

 

Hij licht zijn middel toe als volgt: 

 

“De Wet betreffende uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen schrijft voor dat de overheid op 

straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de beslissing zelf bevat ook de motivering voor 

deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet bestaan uit de juridische en feitelijke 

overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motivering moet daarenboven afdoende 

zijn, dit wil zeggen draagkrachtig en deugdelijk… “Vage duistere of niet terzake dienende uitleg, 

onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige of niet- plausibele motivering, stereotiepe, geijkte of 

gestandardiseerde motiveringen is niet afdoende” (VAN HEULE, D., Vluchtelingen: Een overzicht na de 

Wet van 6 mei 1993. Gent, Mys en Breesch, 1993, 78. en VAN HEULE, D., “De motiveringsplicht en de 

vreemdelingenwet”, T. V.R., 1993/2,67-71). 

De motivering moet in feite en in rechte afdoende zijn, en uit alle motieven zelf moet blijken dat de 

overheid heeft afgewogen of een evenredigheid bestaat tussen de motieven en de door de maatregel 

veroorzaakte gevolgen. 

Overeenkomstig voormelde wetsbepalingen dienen administratieve beslissingen met afdoende redenen 

omkleed te zijn. 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd na te gaan of de overheid die de 

beslissing heeft genomen, bij de beoordeling van de beslissing tot beëindiging, is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op de grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de 

bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te 

vechten. 

Artikel 74/13 Vw. stelt dat: “[…]”. 

De Minister is duidelijk op de hoogte van het feit dat verzoeker een aanvraag heeft ingediend om te 

kunnen huwen met zijn Belgische partner. 

De Minister is eveneens op de hoogte van het feit dat verzoeker en zijn Belgische partner op het 

moment van het nemen van de beslissing elk moment een kind verwachtten. Het vaderschap werd nog 

niet op juridische wijze vastgesteld, maar het kan moeilijk ontkend worden dat ook de moeder van het 

kind bevestigde dat verzoeker de aanstaande vader was. Verzoeker was overigens bereid om een DNA-

test te laten uitvoeren. 5 

De Minister is dus ook op de hoogte van het feit dat er een aanvraag gezinshereniging zal ingediend 

worden gelet op het aangevraagde huwelijk en erkenning vaderschap van het Belgisch minderjarig kind. 

Er kan niet ontkend worden dat er in casu sprake is van een gezinsleven. 

Verzoeker zal een aanvraag tot gezinshereniging indienen met zijn minderjarig Belgisch kind. Verzoeker 

bevindt zich in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen om terug te keren naar zijn land van 

herkomst om daar de aanvraag in te dienen en de beslissing af te wachten. Verzoeker is net vader 

geworden van een dochter, een scheiding is niet in het belang van het kind. 

Aangezien de gezinshereniging de algemene regel is, dient de bevoegdheid in artikel 7, lid 1, aanhef en 

sub c, van de Gezinsherenigingrichtlijn strikt te worden uitgelegd. Bovendien mogen de lidstaten hun 

handelingsvrijheid niet zo gebruiken dat afbreuk wordt gedaan aan het doel van de richtlijn, namelijk de 

bevordering van gezinshereniging, en aan het nuttig effect daarvan. De hoge drempel van de 

buitengewone omstandigheden (wat een omgekeerde strikte interpretatie inhoudt, tegenovergesteld aan 

diegene die het Hof van Justitie hanteert) verstrengt de toegang tot het recht op gezinshereniging. 

Verzoeker meent dat dit in zijn geval en in het geval van zijn pasgeboren kind, een disproportionele 

inmenging vormt in zijn gezinsleven. Een inmenging die zijn recht op gezinshereniging ondermijnt. 
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De richtsnoeren van de Europese Commissie herinneren aan het feit dat deze bepaling het de Lidstaten 

mogelijk maakt om de familiale eenheid te bewaren in het kader van de gezinsherenigingsprocedure. 

Ook al behoort de beoordeling toe aan de Lidstaten, toch geeft de Europese Commissie enkele 

voorbeelden van gepaste situaties: 

«De lidstaten kunnen bijvoorbeeld afwijkingen overwegen in het geval van pasgeborenen, onderdanen 

van derde landen die geen visum nodig hebben, een situatie waarin een afwijking het beste wordt 

geacht voor de belangen van minderjarige kinderen, een relatie die is ontstaan voor binnenkomst en 

waarbij de partners gedurende een aanzienlijke periode hebben samengewoond, humanitaire redenen, 

etc. Deze voorbeelden zijn niet exhaustief en hangen altijd af van het individuele geval. »( eigen 

onderlijning) 

Als lidstaten voorwaarden bepalen voor de toepassing van Europese richtlijnen, moeten deze 

voorwaarden proportioneel zijn met het doeleinde van de betreffende richtlijn. Zo stelt het arrest 

Europese Commissie tegen het Koninkrijk der Nederlanden van het Hof van Justitie: 

“65. De op dit punt door richtlijn 2003/109 aan de lidstaten verleende beoordelingsbevoegdheid is 

evenwel niet onbeperkt. De lidstaten mogen namelijk geen nationale regeling toepassen die de 

verwezenlijking van de door een richtlijn nagestreefde 6 

doelen in gevaar kan brengen en deze haar nuttig effect kan ontnemen (zie in die zin arrest van 28 april 

2011 El Dndi, C 61 /11 PPU] Jurispr. Blz.I-3015, punt 55).” 

Art. 8 EVRM beschermt het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. 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 voor het belang van de nationale en 

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. 

Artikel 3 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind zorgt ervoor dat bij alle maatregelen 

betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor 

maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, 

de belangen van het kind de eerste overweging vormen. Dit begrip is opgenomen in artikel 24.2 van het 

Europees Handvest en expliciet ingeschreven in artikel 5, §5 van de Richtlijn 2003/86/EG: 

“Bij de behandeling van het verzoek zorgen de lidstaten ervoor dat terdege rekening wordt gehouden 

met de belangen van minderjarige kinderen.” 

Artikel 8 van het EVRM omvat zowel negatieve als positieve verplichtingen voor lidstaten. Wanneer een 

vreemdeling nooit een niet-precair verblijfsrecht heeft gehad in België, quod in casu, moet worden 

onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op gezinsleven te handhaven 

en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-

toets waarbij wordt nagegaan of de staat een billijke afweging heeft gemaakt tussen de concurrerende 

belangen van het individu, enerzijds, en de samenleving, anderzijds. 

De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggend individueel geval. Staten gaan hun 

beoordelingsmarge te buiten wanneer zij falen een billijke belangenafweging te maken, wat aanleiding 

geeft tot een schending van artikel 8, eerste lid van het EVRM (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, 

Nuñez v. Noorwegen, par. 84). 

Waar kinderen betrokken zijn, moeten deze elementen van migratiecontrole worden afgewogen tegen 

het belang van het kind. Het belang van het kind vormt een essentiële overweging die moet worden 

meegenomen in de belangenafweging vereist onder artikel 8 van het EVRM. Hoewel het belang van het 

kind op zich niet beslissend is, moet aan dit belang een zeker gewicht worden toegekend. Dit betekent 

dat nationale overheden, in beginsel, aandacht moeten besteden aan elementen met betrekking tot de 

uitvoerbaarheid, haalbaarheid, proportionaliteit van een verblijfs- en of verwijderingsmaatregel die wordt 

getroffen ten aanzien van een ouder en deze moeten beoordelen in het licht van het belang van de 7 

betrokken kinderen (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 78; EHRM 30 juli 

2013, nr. 33169/10, Polidario v. Zwitserland; EHRM 30 juli 2013, nr. 948/12, Berisha v. Zwitserland, par. 

51 met verwijzing naar EHRM, Grote Kamer, 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en Shuruk v. 

Zwitserland, par. 135-136; EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 144; EHRM 8 

juli 2013, nr. 3910/13, M.P.E.V. v. Zwitserland; EHRM 24 juli 2014, nr. 32504/11, Kaplan e.a. v. 

Noorwegen; EHRM 3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 109). 

Het belang van het kind wordt onder andere bepaald door diens persoonlijke ontwikkeling en de aan- of 

afwezigheid van zijn ouders: 

« 138. II découle de l'article 8 que le retour de l'enfant ne saurait être ordonné de façon automatique ou 

mécanique dès lors que la Convention de La Haye s'applique. L'intérêt supérieur de l’enfant du point de 

vue de son développement personnel dépend en effet de plusieurs circonstances individuelles, 
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notamment de son âge et de sa maturité, de la présence ou de l'absence de ses parents, de 

l'environnement dans lequel il vit et de son histoire personnelle (voir les lignes directrices du HCR, 

paragraphe 52 ci-dessus). C’est pourquoi il doit s'apprécier au cas par cas. Cette tache revient en 

premier lieu aux autorités nationales, qui ont souvent le bénéfice de contacts directs avec les intéressés. 

Elles jouissent pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, laquelle s'accompagne toutefois d'un 

contrôle européen en vertu duquel la Cour examine sous l'angle de la Convention les décisions qu’elles 

ont rendues dans l'exercice de ce pouvoir (voir, par exemple, Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 

1994, série A. n° 299-A, p. 20, § 55, et Kutzner précité, §§ 65-66; voir également Tiemann c. France et 

Allemagne, (déc.), nos 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000-IV, Bianchi, précité, § 92, et Carlson, précité, 

§ 69). » 

De Dienst Vreemdelingenzaken gaat er in casu van uit dat de scheiding tijdelijk is. Voor jonge kinderen 

is het begrip "tijdelijk" onbegrijpelijk. Kind en Gezin geeft het voorbeeld van de afwezigheid van een 

ouder wegens gezondheidsproblemen: 

"Chronische ziekte bij een ouder vormt een risicofactor voor psychologische problemen bij de kinderen. 

Wanneer de ouder regelmatig wordt gescheiden van het kind omwille van noodzakelijke behandelingen, 

voelt dit voor de zuigeling tot 1 jaar aan als een bedreiging.; Hun zekerheden vallen weg en deze 

kinderen zijn te jong om te begrijpen dat het tijdelijk is. Bij kinderen tussen 1 en 3 jaar kan de scheiding 

aanvoelen als een bestraffing. Wanneer de alledaagse routine wegvalt tijdens de afwezigheid van de 

ouder, kan dit leiden tot vertragingen in de ontwikkeling. Wanneer het kind te weinig uitleg krijgt, is het 

aangewezen op eigen fantasie, waardoor angsten kunnen ontstaan (Moller; 2008).” (Effecten van het 

psychisch functioneren van een gezin op de gezondheid, groei en ontwikkeling van het kind, 

https://www.kindengezin.be/img/literatuurstudie-effecten-van-het-psychisch-functioneren-van-een-gezin-

op-de-gezondheid-groei-en-ontwikkeling-van-het-kind.pdf – pagina 12, punt 4.2) 

 

De Minister laat na om te motiveren waarom het belang van de staat vergt dat verzoeker tijdelijk 

verwijderd wordt van het grondgebied. De Minister lijkt toe te geven dat verzoeker wel degelijk in 

aanmerking komt voor gezinshereniging en dat hij weldra zijn gezin in België kan vervoegen. Waarom is 

het dan vereist dat verzoeker gedurende minstens 6 maanden gescheiden wordt van zijn verloofde en 

hun pasgeboren kind? 

De Minister stelt rekening te houden met de bepalingen van artikel 74/13 Vw. maar laat na de impact na 

te gaan van haar beslissing. Op het ogenblik van het nemen van de beslissing was de partner van 

verzoeker hoogzwanger en kon zij elk moment bevallen. Het was voor haar dus niet mogelijk om te 

reizen en verzoeker te volgen naar Suriname om daar hun gezinsleven voort te zetten. De Minister heeft 

hieromtrent geen motivering ontwikkeld en dus mogelijk geen rekening gehouden met de schending van 

het gezinsleven van haar Belgische onderdane. 

Op het moment dat de beslissing werd betekend aan verzoeker was zijn dochter 9 dagen oud. De 

Minister heeft evenmin gemotiveerd wat de impact is van de beslissing op het belang van het kind. Het 

kan moeilijk ontkend worden dat het in het belang van het pasgeboren kind is dat het zich kan hechten 

aan beide ouders. Er kan moelijk verwacht worden dat het pasgeboren kind meereist naar Suriname in 

afwachting van een beslissing aangaande de gezinshereniging met verzoeker. De Minister heeft 

hieromtrent niet gemotiveerd en lijkt hier geen rekening mee te houden. 

De argumentatie van de Minister getuigt niet van een redelijke en evenwichtige beoordeling, zeker niet 

in het licht van het hoger belang van het kind en de billijke belangenafweging vereist door artikel 8 

EVRM.” 

 

Verzoeker voert onder meer de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 74/13 van 

de Vreemdelingenwet en van artikel 8 van het EVRM.  

 

Verzoeker voert aan dat de gemachtigde duidelijk op de hoogte is van het feit dat hij een aanvraag heeft 

ingediend om te kunnen huwen met zijn Belgische partner. Hij stipt eveneens aan dat de gemachtigde 

op de hoogte is van het feit dat verzoeker en zijn Belgische partner op het moment van het nemen van 

de beslissing elk moment een kind verwachtten. Hij stipt aan dat ook de moeder van het kind bevestigde 

dat verzoeker de aanstaande vader was. Verzoeker stelt dat artikel 8 van het EVRM zowel negatieve als 

positieve verplichtingen voor lidstaten bevat en dat in zijn geval, nu hij nooit een niet-precair 

verblijfsrecht heeft gehad moet onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om 

het recht op gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen. Dit gebeurt volgens verzoeker aan de hand 

van de fair balance-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een billijke afweging heeft gemaakt tussen 

de concurrerende belangen van het individu enerzijds en de samenleving anderzijds. De omvang van de 

positieve verplichtingen die op de staat rusten is volgens verzoeker afhankelijk van de precieze 

omstandigheden eigen aan het voorliggend geval. Verzoeker meent dat de gemachtigde de impact van 

zijn beslissing niet is nagegaan aangezien op het ogenblik van het nemen van de beslissing de partner 
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van verzoeker hoogzwanger was en zij elk moment kon bevallen. Het was voor haar dus niet mogelijk 

om te reizen en verzoeker te volgen om naar Suriname om daar het gezinsleven verder te zetten. De 

gemachtigde heeft hiermee geen rekening gehouden waardoor het gezinsleven is geschonden. 

 

Verzoeker stelt eveneens dat het belang van het kind een essentiële overweging vormt die moet worden 

meegenomen in de belangenafweging vereist onder artikel 8 van het EVRM. Hoewel het belang van het 

kind op zich niet beslissend is, moet daaraan een zeker gewicht worden toegekend waarbij de nationale 

overheden in beginsel aandacht moeten besteden aan elementen met betrekking tot de uitvoerbaarheid, 

haalbaarheid en proportionaliteit van een verblijfs- en of verwijderingsmaatregel die wordt getroffen ten 

aanzien van een ouder en deze moet beoordelen in het licht van het belang van het kind. Hij stipt aan 

dat zijn kind op het ogenblik van de kennisgeving van de beslissing 9 dagen oud was en het moeilijk kan 

ontkend worden dat het in het belang van een pasgeboren kind is dat het zich kan hechten aan beide 

ouders. De gemachtigde heeft hier volgens verzoeker geen rekening mee gehouden. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 

2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het beginsel impliceert dat de overheid 

met alle dienstige stukken rekening moet houden. 

 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van de volgende regelgeving, 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet en artikel 8 van het EVRM. 

 

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 als volgt:  

 

‘1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. 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.’  

 

Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens dat de besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging 

uitmaken op het privé- en gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet 

houden met de belangen die door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt zowel voor 

situaties van een weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, 

par. 66) als voor situaties van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, nr. 52701/09, 

Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHMR 10 juli 2014, nr. 2260/10, Tanda-Muzinga v. Frankrijk, par. 68). 

 

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 v. 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 hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de gemachtigde alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de gemachtigde zich niet ten onrechte op het standpunt heeft 

gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van een 

vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezinsleven hier te lande en anderzijds het algemeen 

belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de 

openbare orde.  

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 juni 2014, nr. 227.900; RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 17 november 2016, 

nr. 236.439 ). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het familie- en gezinsleven, veronderstelt het bestaan 

familie- en gezinsleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het EVRM.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of verzoeker een 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 familie- 

en gezinsleven door het nemen van de bestreden beslissing. 

 

De Raad stelt vast dat in casu het beschermingswaardig gezinsleven tussen verzoeker en zijn - op het 

ogenblik van de bestreden beslissing - hoogzwangere partner niet wordt betwist. De gemachtigde is 

immers in de bestreden beslissing tot een belangenafweging overgegaan. Ook in de nota met 

opmerkingen leest de Raad dat verweerder eerst en vooral opmerkt dat uit de bestreden beslissing niet 

blijkt dat de gemachtigde het ingeroepen gezinsleven, of het beschermingswaardig karakter ervan, in 

twijfel trekt wat betreft de relatie tussen verzoeker en zijn partner.  

 

Bijgevolg gaat de Raad na of de gemachtigde een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek heeft gedaan van 

de zaak en of hij alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden 

kenbaar heeft betrokken.  

 

Wat betreft het feit dat de Belgische partner van verzoeker hoogzwanger is, leest de Raad in de 

bestreden beslissing enkel dat het feit dat de Belgische vriendin zwanger is niet automatisch recht geeft 

op verblijf, dat het feit dat betrokkene de intentie heeft om een erkenning voor de geboorte “in te dienen” 

hem ook niet automatisch het recht op verblijf geeft en dat het feit dat betrokkene gescheiden wordt van 

zijn zwangere partner van tijdelijke duur is, nl. de nodige tijd om de situatie te regulariseren teneinde 

reglementair België binnen te komen. Rekening houdend met die elementen is de gemachtigde van 

oordeel dat hij met het gezinsleven heeft rekening gehouden.  

 

Wat betreft artikel 8 van het EVRM voegt de gemachtigde er nog aan toe dat een terugkeer naar het 

herkomstland om op een later tijdstip naar België legaal terug te keren, niet in disproportionaliteit staat 

met het gezinsleven, dat artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden die 

toelaat de Vreemdelingenwet naast zich neer te leggen en dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te 

stellen met de wetgeving, niet in strijd is met artikel 8 van het EVRM. 

 

Uit dit alles blijkt niet dat de gemachtigde in de belangenafweging rekening heeft gehouden met het feit 

dat de partner van verzoeker op elk ogenblik kon bevallen. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de 

gemachtigde inderdaad op de hoogte was van de zwangerschap van de feitelijke Belgische partner van 

verzoeker, evenals van de voorgenomen erkenning door verzoeker van het kind voor de geboorte. 

Verzoeker kan gevolgd worden dat uit het administratief dossier eveneens blijkt dat moeilijk kan ontkend 

worden dat ook zijn hoogzwangere partner bevestigde dat verzoeker de aanstaande vader was, nu zij 

ook wordt vermeld op de “meldingsfiche voorgenomen erkenning voor de geboorte” van 28 augustus 

2019. Het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen op 9 oktober 2019. 

Negen dagen later werd het kind geboren volgens het verzoekschrift van verzoeker, de nota van 

verweerder evenals het stuk bij het verzoekschrift. De bestreden beslissing werd aan verzoeker ter 

kennis gebracht op 25 oktober 2019, enkele dagen na de geboorte van het kind. 

 

De Raad moet zich plaatsen op het ogenblik van de bestreden beslissing, bijgevolg kon de gemachtigde 

toen niet weten dat amper negen dagen later het kind zou geboren worden. Echter, het blijkt uit een 

nota in het administratief dossier van 9 oktober 2019 wel dat de gemachtigde op de dag van het nemen 

van de beslissing wist dat verzoekers Belgische partner hoogzwanger was want er staat vermeld “de 

partner van betrokkene moet binnen 1 maand bevallen”. Er blijkt niet uit de algemene overwegingen van 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

de gemachtigde in de bestreden beslissing dat de gemachtigde met dit relevante gegeven heeft 

rekening gehouden waar hij het heeft over het feit dat een zwangere vriendin of een erkenning voor de 

geboorte geen recht geeft op verblijf, noch blijkt dit uit de overwegingen aangaande een tijdelijke 

scheiding, zijnde de nodige tijd om de situatie te regulariseren teneinde reglementair België binnen te 

komen. Verzoeker voert terecht aan dat op het ogenblik van de bestreden beslissing het voor de 

hoogzwangere Belgische partner onmogelijk was verzoeker te vergezellen naar Suriname teneinde daar 

het gezinsleven voort te zetten. Ten overvloede blijkt evenmin dat de tijdelijke scheiding, in een 

dergelijke situatie waarbij zijn partner zich in de laatste maand van de zwangerschap bevindt, verzoeker 

zou toestaan aanwezig te zijn bij de bevalling.  

 

Waar verweerder in de nota met opmerkingen stelt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat zijn 

Belgische partner in de onmogelijkheid zou zijn om hem gedurende de periode van tijdelijke scheiding te 

bezoeken, gaat hij er eveneens aan voorbij dat zijn partner blijkens de overweging in de nota reeds acht 

maanden zwanger was en het in die situatie een algemeen bekend feit is dat vliegen niet langer 

mogelijk is. Ook waar verweerder in de nota verwijst naar moderne communicatietechnologieën om 

contact te houden, kan hieruit niet blijken dat hij rekening houdt met de hoogzwangere situatie van de 

Belgische partner. Hetzelfde kan gesteld worden bij de overwegingen van verweerder in de nota 

aangaande het moeten opgeven van een job, aanpassingsmoeilijkheden op “economisch, cultureel of 

linguïstisch” gebied. Deze hebben geen uitstaans met de hoogzwangere toestand van de Belgische 

partner.  

 

In de nota stipt verweerder verder aan dat de aanvraag tot het voorgenomen huwelijk en de erkenning 

van het kind nog lopende zijn en dat de erkenningsprocedure geen schorsende werking heeft, evenmin 

als het kenbaar maken van de intentie om te huwen. Verweerder kan hierin gevolgd worden. Doch dit 

neemt niet weg dat met het zeer vergevorderd karakter van de zwangerschap van de partner moet 

rekening gehouden worden bij de belangenafweging bij het opleggen van een bevel om het grondgebied 

te verlaten evenals bij de termijn die de gemachtigde aan verzoeker geeft voor dit vertrek en dat de 

gemachtigde de impact van zijn beslissing inderdaad niet is nagegaan.  

 

Verder stelt verweerder in de nota dat het juridisch vaderschap nog niet is vastgesteld en aldus niet is 

aangetoond dat verzoeker de vader is van het kind. Hij erkent dat verzoeker bereid is een DNA-test te 

ondergaan, maar voert aan dat dit in het herkomstland kan uitgevoerd worden. Vooreerst merkt de Raad 

op dat deze overwegingen niet blijken uit de bestreden beslissing zelf. Hoe dan ook was op het ogenblik 

van de beslissing het kind nog niet geboren, zodat de Raad de zaak ook niet onderzoekt in het licht van 

het hoger belang van het kind, noch van de relatie tussen verzoeker en het kind, doch enkel vanuit het 

perspectief van de relatie tussen verzoeker en zijn hoogzwangere partner.  

 

Tot slot merkt verweerder in de nota op dat beide partners er zich van bewust moeten zijn dat de 

uitbouw van het gezinsleven in België, als gevolg van de verblijfssituatie van verzoeker precair is en dat 

in die omstandigheden het EHRM enkel in zeer uitzonderlijke gevallen een schending van artikel 8 van 

het EVRM aanvaardt. Verweerder kan hierin wederom gevolgd worden, doch deze a posteriori motieven 

blijken wederom niet uit de bestreden beslissing en dit neem niet weg dat de gemachtigde bij het 

opleggen van een bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoeker met alle precieze 

omstandigheden eigen aan de zaak moet rekening houden in een zorgvuldige belangenafweging. 

 

De gemachtigde heeft inderdaad zoals verzoeker aanvoert niet alle precieze omstandigheden die hem 

kenbaar waren eigen aan het geval op zorgvuldige wijze mee in de belangenafweging betrokken wat 

betreft de gezinsrelatie tussen verzoeker en zijn hoogzwangere Belgische partner. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt in de aangegeven mate aangenomen. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond.  

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verweerder. 
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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 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten van 9 oktober 2019 wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van verweerder. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf februari tweeduizend twintig door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


