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 nr. 232 500 van 12 februari 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX 

Akkerstraat 1 

9140 TEMSE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door 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 Ghanese nationaliteit te zijn, op 23 september 2019 

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 21 augustus 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 16 december 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

15 januari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. WILLEMS, 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 21 augustus 2019 wordt aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven. Dit is 

de bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN  

Betrokkene werd gehoord door de politie van Gent op 23/08/2019 en in deze beslissing werd rekening 

gehouden met haar verklaringen.  

Aan de Mevrouw,:  
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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 zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, - tenzij er actueel een asielaanvraag hangende is in een van deze staten, 

binnen 30 dagen na de kennisgeving  

REDEN VAN DE BESLISSING:  

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van de artikel(en) van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna ‘de wet’) en volgende feiten:  

Artikel 7, alinea 1, van de wet:  

documenten. Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Betrokkene 

opende op 03/07/2019 een erkenningsdossier bij de gemeente Sint-Niklaas met K. O. A. De partner van 

betrokkene beschikt over heeft de Belgische nationaliteit. Echter haar intentie om haar kind te laten 

erkennen geeft haar niet automatisch recht op een verblijf. De verwijdering van betrokkene is niet 

disproportioneel met het oog op het recht op familiaal leven en impliceert geen beëindiging van de 

familiale relaties maar louter een eventuele tijdelijke verwijdering die op zich geen ernstig nadeel vormt. 

Immers, de partner kan betrokkene achterna reizen naar Ghana. We kunnen dus concluderen dat een 

terugkeer naar Ghana geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt Betrokkene verklaart een 

partner te hebben en hoogzwanger te zijn. Het feit dat betrokkene zwanger is geeft haar niet 

automatisch recht op verblijf. Betrokkene dient haar verblijf in orde te brengen via de geijkte procedures. 

De partner van betrokkene kan haar achterna reizen of contact houden via de moderne 

communicatiemiddelen. Een schending van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met 

de bepalingen van artikel 74/13. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat zij uiteenzet als volgt: 

 

“SCHENDING VAN - ART. 74/13 VREEMDELINGENWET - IUO. ARTT. 3.12 en 28 

KINDERRECHTENVERDRAG EN ART. 24 VAN HET HANVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE 

EUROPESE UNIE - ART. 8 EVRM - IUO. DE MATERIELE MOTIVERINGSVERPLICHTING (ARTT. 1-3 

WET 29 JULI 1991) - IUO. SCHENDING VAN HET ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL  

 

4. De bestreden beslissing houdt geen, minstens onvoldoende rekening met de belangen van het kind, 

G., thans nauwelijks 10 dagen oud. 5. Art. 74/ 13 Vreemdelingenwet stelt 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. ” Art. 74/13 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel van Richtlijn 

2008/115/ EG over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van 

onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, op 16 december 2008 door 

het Europees Parlement en de Raad vastgesteld (hierna: de Terugkeerrichtlijn). In overweging 24 van 

de Terugkeerrichtlijn kan gelezen worden, “In deze richtlijn worden de grondrechten en de beginselen in 

acht genomen die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie worden 

erkend”. Een van de grondrechten is vervat in art. 24 van het Handvest dat bepaalt: Artikel 24. Rechten 

van het kind 1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij 

mogen vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in aangelegenheden die hen betreffen wordt passend 

belang gehecht in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid. 2. Bj alle handelingen betreffende 

kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen 

de belangen van het kind de eerste overweging. NL 18.12.2000 Publicatieblad van de Europese 

Gemeenschappen C 364/13 3. Ieder kind heeft er recht op regelmatig persoonlijke betrekkingen en 

rechtstreekse contacten met zijn beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist. 

Art. 51 van het Handvest verduidelijkt dat het handvest van toepassing is wanneer lidstaten bepalingen 

van Unierecht ten uitvoer brengen: Art. 51. Werkingssfeer 1. De bepalingen van dit handvest gijn gericht 

tot de instellingen en organen van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en tot de 

lidstaten, uitsluitend wanneer gij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. Derhalve eerbiedigen gij de 

rechten, leven gij de beginselen na en bevorderen gij de toepassing ervan, overeenkomstig hun 
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respectieve bevoegdheden. 2. Dit handvest schept geen nieuwe bevoegdheden of taken voor de 

Gemeenschap en voor de Unie en wijzigt de in de verdragen neergelegde bevoegdheden en taken niet. 

In casu wordt aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd, in toepassing van 

art. 7 van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling vormt een omzetting van art. 6 van de 

Terugkeerricthtlijn. Door het opleggen van het bevel om het grondgebied te verlaten wordt derhalve 

uitvoering gegeven aan het Unierecht zodat de bepalingen van het Handvest toepassing vinden, en 

aldus ook art. 24.2. van het Handvest. Bovendien kan worden gewezen op art. 3 van het VN- 

Kinderrechtenverdrag (Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind): 

1. 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, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. 2. De 

Staten die partij zijn. verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de gorg die 

nodig gijn voor gijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar 

ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind gijn, en nemen hiertoe 

alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen. 3. De Staten die partij gijn, waarborgen dat de 

instellingen, diensten en voorzieningen die verantwoordelijk gijn voor de gorg voor of de bescherming 

van kinderen voldoen aan de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten 

aanzien van de veiligheid, de gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede 

bevoegd toezicht. Voormelde bepaling van het Kinderrechtenverdrag heeft directe werking. (Comité 

inzake de rechten van het Kind, General Comment no. 14 § 6: “Article 3, paragraph 1 creates an 

intrinsic obligation for States, is directly applicabele (self executing) and can be invoked before a Court) 

Het Comité verduidelijkt omtrent art. 3 van het VN Kinderrechtenverdrag het volgende: “ Art. 3 (1): the 

best interests of the child as primary consideration in all actions concerning children. The article referts 

to actions undertaken by “public or private social welfare institutions, courts of law, administrative 

authorities or legislative bodies(...) Every legislative, administrative andjudicial body or institution is 

required to apply the best interests principle by systematically considering how children ’s rights and 

interests are or will be affected by their decisions and actions — by for example, a proposed or existing 

law or policy or administrative action our court decision, including those which are not directly concerned 

with children, but indirectly affect children. » (cf. Comité inzake de rechten van het Kind, General 

Comment no. 5 § 12) Art. 3.1. van het VN Kinderrechten verdrag is m.a.w. niet enkel van toepassing op 

maatregelen die worden genomen betreffende kinderen. Ook maatregelen die kinderen onrechtstreeks 

beïnvloeden, vallen onder de werkingssfeer van art. 3.1. van het Kinderrechtenverdrag. Aangezien de 

bestreden beslissing (= een bevel om het grondgebied te verlaten aan de ouders) een invloed heeft of 

minstens dreigt te hebben op het belang van het minderjarig kind , kan hetzij het minderjarig kind 

(vertegenwoordigd door zijn ouders) dan wel de ouders de schending van art. 3 van het 

Kinderrechtenverdrag inroepen. 6. In casu dient vastgesteld dat het belang van het kind G. enkel op 

gebrekkige en onvolledige wijze in overweging wordt genomen. G. heeft in de eerste maanden van zijn 

leven een evident belang om in het bijzijn van beide ouders te verblijven; dit is essentieel voor een 

normaal verloop van het hechtingsproces. Het is een gegeven van algemene bekendheid dat de 

hechting van een pasgeboren in de eerste maanden bepalend is voor de sociale en emotionele 

ontwikkeling van het kind. (zie de gevoegde literatuur onder stuk 3) 7. Het is vooreerst onduidelijk of de 

bestreden beslissing enige overweging bevat terzake het belang van het kind. Alleszins vormt het 

belang van Grégory niet de eerste overweging. 8. Zelfs indien de beslissing (een dan impliciete) 

overweging zou bevatten, dient vastgesteld dat deze overweging onvoldoende rekening houdt met het 

belang en onvoldoende rekening houdt met de feitelijke gegevens eigen aan de zaak. De enige 

overweging uit de bestreden beslissing welke in verband zou kunnen worden gebracht met het kind G.- 

is de laatste paragraaf van de bestreden beslissing waarin te lezen staat dat dhr. K. O. verzoekster kan 

achterna reizen of contact kan houden via de moderne communicatiekanalen. Bezwaarlijk kan deze 

overweging als een billijke belangenafweging worden beschouwd. Ten onrechte wordt gesteld dat dhr. 

K. O. verzoekster (en G.) achterna zou kunnen reizen. Dhr. K. O. is tewerkgesteld en een vertrek naar 

Ghana is derhalve niet zomaar mogelijk en is van aard zijn tewerkstelling te doen verliezen, hetgeen 

evident met in het belang is van het gezin en G. Boudweg stellen dat dhr. K. O. verzoekster en G. 

achterna zou kunnen reizen is aldus feitelijk onjuist en berust niet op enig onderzoek, laar staan op enig 

zorgvuldig onderzoek van de zaak. Wat betreft het gebruik van moderne communicatiemiddelen, dient 

te worden opgemerkt dat het gebruik van moderne communicatiemiddelen uiteraard geen afdoende 

alternatief vormt voor het feitelijk samenzijn van een pasgeboren kind met zijn ouders. Dit feitelijk 

samenzijn is essentieel voor het normaal verloop van het hechtingsproces. (cfr. literatuur onder stuk 3) 

Het gezinsleven dat door art. 8 EVRM wordt beschermd, behelst overigens het fysiek samenzijn (in 

elkaars nabijheid) waarmee een communicaüe “via de moderne communicatiekanalen” niet kan worden 

gelijkgesteld. Verwerende partij kan derhalve niet dienstig verwijzen naar deze “moderne 
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communicatiekanalen” om op grond hiervan te stellen dat een scheiding van vader en kind geen 

schending van art. 8 EVRM zou betekenen. Zulke motivering is”  

 

2.2. Verzoekster betoogt in het licht van artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie en 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) dat het belang van verzoeksters kind G. op gebrekkige en onvolledige wijze in 

overweging werd genomen. Zij wijst erop dat het kind in de eerste maal van zijn leven een evident 

belang heeft om in het bijzijn van beide ouders te verblijven. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) merkt op dat het beginsel van het belang 

van het kind twee aspecten omvat, met name enerzijds het behouden van eenheid van het gezin en 

anderzijds het welzijn van het kind (EHRM 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en Shuruk v. Zwitserland 

(GK), par. 135-136). De impact van de bestreden beslissing op de betrokken kinderen is dan ook een 

belangrijke overweging. Bijzondere aandacht wordt daarom besteed aan omstandigheden van de 

betrokken kinderen, zoals hun leeftijd, hun situatie in het gastland en het land van herkomst en de mate 

waarin zij afhankelijk zijn van hun ouders (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 118). 

 

Wat betreft het welzijn van de kinderen, wijst de Raad erop dat deze verantwoordelijkheid (voor het 

welzijn van hun kinderen) in de eerste plaats bij de ouders ligt. De verantwoordelijkheid van ouders met 

betrekking tot het welzijn van hun kinderen neemt niet weg dat de verwerende partij, indien ouders die 

verantwoordelijkheid niet of onvoldoende nemen, de verplichting heeft te waken over de rechten en 

belangen van minderjarige kinderen die zich onder een geldige verblijfstitel op het grondgebied 

bevinden, daar zij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor gedragingen of misdragingen 

van hun familieleden. De verplichting voor de verwerende partij om de belangen van de kinderen te 

betrekken in beslissingen die hen rechtstreeks dan wel onrechtstreeks aanbelangen, gaat evenwel niet 

zo ver dat de betrokken vreemdelingen niet meer zouden mogen worden uitgezet of zelfs een 

verblijfsvergunning zouden moeten krijgen. Verzoekster betwist niet dat zij zich op het grondgebied 

bevindt zonder in het bezit te zijn van de bij artikel 2 van de vreemdelingenwet voorziene documenten. 

Zij diende er dan ook van op de hoogte te zijn dat zij zich bevond in een situatie van precair verblijf en 

dat zij mogelijk gevolg zou dienen te geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten. Het feit dat 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet of artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie bepaalt dat rekening moet worden gehouden met de belangen van de minderjarige 

kinderen, houdt niet in dat verzoekster daaruit automatisch een positieve verplichting kan putten en dat, 

louter om het feit dat zij een kind heeft met een Belg, dit niet inhoudt dat de overheid verplicht zou zijn 

de van toepassing zijnde verblijfsreglementering zou moeten schuiven.  

 

Ook wat betreft de eenheid van het gezin, blijkt uit de gegevens van de zaak dat verzoekster geen 

aanvraag van een verblijfsrecht heeft ingediend in functie van haar Belgische partner. Verzoekster 

diende zich er dan ook van bewust te zijn dat zij zich in een precaire situatie bevond. De bestreden 

beslissing heeft evenwel niet tot gevolg dat verzoekster en haar kind definitief worden gescheiden van 

haar partner/vader. De bestreden beslissing motiveert duidelijk dat de verwijdering in casu slechts 

tijdelijk is. Er blijkt niet dat een inreisverbod zou zijn opgelegd aan verzoekster, noch waarom zij geen  

aanspraak zou kunnen maken op verblijf via de bij wet voorziene procedures. Verzoekster maakt dan 

ook niet aannemelijk dat de bestreden beslissing zou nagelaten hebben rekening te houden met de 

belangen van het minderjarige kind, noch dat deze belangenafweging disproportioneel zou zijn. Ook 

verzoeksters kritiek met betrekking tot de moderne communicatiekanalen doet daaraan geen afbreuk.  

 

Het enig middel is niet gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing kan leiden. 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. 
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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 twaalf februari tweeduizend twintig door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


