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 nr. 232 637 van 14 februari 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. FLAVIANI 

Meiboomlaan 6 

2380 RAVELS 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Senegalese nationaliteit te zijn, op 11 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 12 augustus 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 4 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

6 november 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat N. 

FLAVIANI en van advocaat I. FLORIO, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker komt volgens zijn eigen verklaringen in 2012 naar België: hij heeft in die periode door 

Frankrijk gereisd en heeft nadien in België verbleven bij verschillende vrienden. Verzoeker heeft 

mevrouw D. leren kennen in de periode van 2014 in Brussel. Partijen zijn dan na enige tijd een relatie 

begonnen en sedert 2016 woont verzoeker in bij mevrouw D. Partijen zijn volgens de Islam getrouwd. Zij 

wonen samen als gezin, waarbij verzoeker mee instaat voor het huishouden en de vier kinderen van 

mevrouw D. Op 26 maart 2019 kreeg het koppel samen een kind: D. F., geboren te Mol. Verzoeker wil 

zijn kind erkennen en deed een aanvraag hiertoe op 13 mei 2019. De erkenning werd uitgesteld en er 

werd een onderzoek opgestart. 
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Op 12 augustus 2019 wordt verzoeker uitgenodigd door de politie van Kempen Noord-Oost voor verhoor 

inzake de voorgenomen erkenning van het kind, D. F. Z., °26.03.2019. Verzoeker was in het bezit van 

een Senegalees paspoort zonder visum. Hij verklaart aan de politie te verblijven op het adres van 

mevrouw D. F. en diens kind, D. F. Z. te willen erkennen. Op 12 augustus 2019 wordt aan verzoeker, in 

toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, een bevel om het grondgebied te 

verlaten betekend (bijlage 13). Dit is de bestreden beslissing: 

 

“Betrokkene werd gehoord door de politie van Kempen N-0 op 12.08.2019 en in deze beslissing werd 

rekening gehouden met zijn verklaringen. de Heer,: (…) wordt het bevel gegeven het grondgebied van 

België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, 

- tenzij hij 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, 

uiterlijk op 11.09.2019. 

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: 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2, van de wet vereiste 

documenten. 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum/verblijfstitel op het moment van zijn arrestatie. 

Artikel 74/13 

Betrokkene werd gehoord op 12.08.2019 door de politiezone van Kempen N-O en verklaart dat hij het 

kind genaamd F. Z. D. (…) wenst te erkennen. De moeder van het kind is de partner van betrokkene, 

namelijk de Belgische onderdane mevrouw D. F. (…) (geboren op 23.08.1979). Betrokkenes intentie tot 

het erkennen van een Belgisch kind geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Zowel betrokkene als 

zijn partner wisten bovendien dat het gezinsleven in België vanaf het begin precair was, gelet op de 

illegale verblijfssituatie van betrokkene in België. Een terugkeer naar het land van herkomst om volgens 

de vigerende wettelijke bepalingen het verblijfsrecht aan te vragen bij de bevoegde Belgische 

ambassade of het Belgische consulaat in de regio, houdt dan ook geen schending van artikel 8 van het 

EVRM in. Betrokkene kan met mevrouw D. F. (…) tijdens zijn aanvraag in contact blijven via moderne 

communicatiemiddelen. Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing 

rekening gehouden met de bepalingen van artikel 74/13.” 

 

De verwerende partij deelt op 4 november 2019 mee wat volgt: Op 8 oktober 2019 geeft het parket van 

de procureur des Konings Antwerpen een positief advies voor de opmaak van de erkenningsakte, omdat 

er onvoldoende elementen zijn die kennelijk wijzen op een frauduleuze erkenning in de zin van artikel 

330/1 BW. Op 29 oktober 2019 wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van Retie de 

erkenningsakte opgemaakt. 

 

Verzoeker brengt ter terechtzitting stukken bij waaruit blijkt dat verzoeker op 30 oktober 2019 een 

aanvraag heeft ingediend voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese 

Unie, als vader van een minderjarige Belgische burger. De bijlage 19ter vermeldt dat verzoeker op 29 

april 2020 zal worden uitgenodigd om hem de beslissing aangaande voornoemde aanvraag te laten 

betekenen.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Er is eveneens sprake van een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

redelijkheidsbeginsel. Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich 

tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een dergelijke beslissing is gekomen. Het is de taak van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om de beslissing van de overheid onwettig te bevinden wanneer 

deze beslissing tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding 

tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (R.v.St. 20 september 1999, nr. 82.301, 

R.v.V. 25 mei 2010, nr. 43.735, R.v.V. 11 juni 2009, nr. 28.602 en R.v.V. 11 juni 2009, nr. 28.599).   

* Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op om zijn beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. 2 februari 2007, 

nr. 167.411, R.v.V. 11 juni 2009, nr. 28.602 en R.v.V. 25 mei 2010, nr. 43.735). Het respect voor het 
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zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het nemen van de 

beslissing moet steunen op ALLE GEGEVENS van het betreffende dossier en op ALLE daarin vervatte 

dienstige stukken (R.v.V. 25 mei 2010, nr. 43.735 en R.v.V. 11 juni 2009, nr. 28.599). Dit impliceert dat 

de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste 

zorgvuldigheid werden vastgesteld.  De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder meer om zorgvuldig 

te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische 

aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met kennis van zaken kan 

beslissen (R.v.V. 22 november 2012, nr. 221.475). 

Uit het gehele dossier blijkt duidelijk dat verwerende partij niet in redelijkheid tot haar besluit is kunnen 

komen.  De beslissing kan niet geacht worden nog te liggen binnen de breedte, afgebakend door de 

redelijkheid. Er werd geen rekening gehouden met het recht op het gezinsleven alsook het recht van het 

kind F. (...) conform art. 7 IVRK om beide ouders te kennen en door beide ouders verzorgd te worden.  

Verwerende partij schijnt te vergeten dat het gaat om de eerbiediging van het gezinsleven van 

verzoeker met zijn partner mevrouw D. (…), maar zeker nog belangrijker nog met zijn dochter F. (...). 

Dient benadrukt dat er in het bevel om het grondgebied te verlaten geen enkele melding gemaakt wordt 

van artikel 8 EVRM en artikel 7 IVRK met betrekking tot dochter F. (...). Zie in die zin: Verzoekster maakt 

aannemelijk dat de verwerende partij op de hoogte was van haar huwelijk en het feit dat zij een 

aanvraag tot gezinshereniging in functie van de betrokken echtgenoot had ingediend. Dat wordt 

overigens niet ontkend in de nota. Op geen enkele wijze blijkt uit de motieven van de bestreden 

beslissing of uit de stukken van het administratief dossier dat de billijke afweging die moest worden 

gemaakt in het licht van de fair balance-toets voorafgaandelijk aan het nemen van de bestreden 

beslissing zou hebben plaatsgevonden. De verwerende partij kan er zich dan ook niet mee vergenoegen 

thans, in haar nota, te wijzen op een aantal elementen die in het licht van artikel 8 EVRM zouden 

spelen. Waar in de aanloop naar, dan wel het nemen van de bestreden beslissing dus geen blijk wordt 

gegeven van deze billijke belangenafweging, kan de Raad alleen maar vaststellen dat de verwerende 

partij bij het nemen van de bestreden beslissing niet is tegemoetgekomen aan de beoordeling die haar 

toekwam in het licht van artikel 8 EVRM en die haar mede wordt opgelegd in het kader van de 

zorgvuldigheidsplicht. De Raad kan niet zelf tot deze belangenafweging overgaan zonder zich in de 

plaats van het bestuur te stellen”. (Raad Vreemdelingenbetwistingen (2e k.) nr. 135.526, 18 december 

2014 http://www.cce-rvv.be (19 juni 2015); T.Vreemd. 2015 (samenvatting), afl. 2, 99.) Uit het gehele 

dossier blijkt duidelijk dat de verwerende partij niet in redelijkheid tot haar besluit is kunnen komen.  De 

beslissing kan niet geacht worden nog te liggen binnen de breedte, afgebakend door de redelijkheid. 

Het is bijgevolg volkomen ondenkbaar dat een redelijk handelende overheid desbetreffende beslissing 

zou nemen. Dat dit middel bijgevolg ernstig en gegrond is.”  

 

2.2. 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 74/13 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting in Belgisch recht van artikel 5 van de richtlijn 

2008/115/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 

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

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn) en dient 

richtlijnconform te worden toegepast. Het Hof van Justitie stelt dat, wanneer de bevoegde nationale 

autoriteit voornemens is een terugkeerbesluit te nemen, zij aan de door artikel 5 van de 

Terugkeerrichtlijn opgelegde verplichtingen dient te voldoen en zij de betrokkene daarover moet horen 

(HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, par. 49). Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet maakt 

derhalve een individueel onderzoek noodzakelijk zodat wordt gewaarborgd dat verweerder bij het 

nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten, met 

name het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de 

betrokken vreemdeling. Het is aan verweerder om in het kader van dit onderzoek de vreemdeling in de 

mogelijkheid te stellen om de nodige elementen en standpunten kenbaar te maken. 

 

Dit wetsartikel weerspiegelt hogere rechtsnormen, zoals artikel 8 van het EVRM en artikel 3 van het VN 

Kinderrechtenverdrag. De Raad wijst tevens op de toepasselijkheid van artikel 24 van het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie, nu het bestreden bevel een tenuitvoerlegging is van de 

Terugkeerrichtlijn (HvJ 26 februari 2013, C-617/10, Akerberg, pt. 21). 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid verder de verplichting op 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 respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Een lezing van de bestreden beslissing leert dat verweerder op het moment van de bestreden beslissing 

wist dat verzoeker in België een procedure tot erkenning van het kind met zijn partner heeft opgestart. 

Dit gegeven verzet zich volgens verweerder niet tegen de afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten, omdat de intentie tot het erkennen van een Belgisch kind hem niet automatisch recht op verblijf 

geeft. 

 

Verzoeker betoogt dat bij deze beoordeling geen rekening is gehouden met de erkenningsprocedure die 

hij opstartte. Ondertussen blijkt dat hij de vader is van het kind en dat de procureur des Konings 

verzocht de erkenning van het kind te laten doorgaan voor de gemeenteambtenaar.  

 

De Raad benadrukt dat deze informatie uiterst relevant is, nu de erkenning van het kind in België en de 

voortzetting van de procedure met betrekking tot de aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Europese Unie, als vader van een minderjarige Belgische burger,  

noodzakelijkerwijze zijn aanwezigheid vereist. Immers de bijlage 19ter van 30 oktober 2019 vermeldt dat 

verzoeker op 29 april 2020 zal worden uitgenodigd om hem de beslissing aangaande voornoemde 

aanvraag te laten betekenen. 

 

Op basis van de motivering in de bestreden verwijderingsbeslissing moet worden vastgesteld dat 

verweerder zich, bij zijn beoordeling in verband met de ingeroepen gezinsband tussen verzoeker en het 

kind en de hangende erkenningsprocedure, beperkt tot de stelling dat verzoekers intentie tot het 

erkennen van een Belgisch kind hem niet automatisch recht op verblijf geeft. In de nota met 

opmerkingen bevestigt verweerder dat zij op de hoogte was van het gegeven “dat het kind waarvan 

sprake nog niet erkend is door de verzoekende partij omdat het onderzoek dienaangaande nog lopende 

is. Verzoekende partij betwist dit gegeven niet. Haar betoog dat zij rekent op een positief resultaat 

inzake de erkenning doet aan voorgaande vaststelling geen afbreuk. Bijgevolg dient gesteld dat – op het 

ogenblik van de verwijderingsmaatregel – geenszins vaststaat dat verzoekende partij de ouder is van 

het minderjarig kind.” 

 

Er moet ook rekening worden gehouden met de concrete omstandigheden dat verzoeker reeds op 13 

mei 2019 een aanvraag indiende om zijn kind te erkennen, dat deze erkenning werd uitgesteld en er 

een onderzoek opgestart werd door het parket dat uiteindelijk een positief advies gaf voor de erkenning. 

Intentie is het voornemen een handeling te verrichten. Verzoeker diende al op 13 mei 2019 een 

aanvraag tot erkenning van het kind in. Hieruit blijkt dat het motief dat verzoeker de intentie had om het 

kind te erkennen te strikt is en dus niet klopt, omdat verzoeker zich, in dit specifieke geval, niet heeft 

beperkt tot een louter voornemen. De Raad leest ook nergens in de bestreden verwijderingsbeslissing 

hoe verzoeker zijn belangen in de door hem opgestarte erkenningsprocedure van een in België 

verblijvend kind had kunnen handhaven of de erkenning van zijn kind had kunnen laten doorgaan, 

indien hij voorafgaand aan de effectieve erkenning van het kind reeds het grondgebied dient te verlaten. 

 

Verweerder betoogt in de nota met opmerkingen nog dat hoe dan ook in de bestreden 

verwijderingsbeslissing wordt overwogen dat niet blijkt “dat er tussen verzoeker en het kind sprake is 

van een gezinscel. Verweerder stelt dat op het ogenblik van de verwijderingsmaatregel niet vaststaat 

dat verzoeker de ouder is van het minderjarig kind. In dit verband wijst de verweerder er op dat het 

EHRM slechts in zeer uitzonderlijke gevallen een gezinsleven aanvaardt wanneer er geen bloedband of 

andere verwantschapsband bestaat tussen minderjarige kinderen en een derde, met name in de situatie 

waar er sprake is van een de facto gezinsrelatie tussen een minderjarig kind en een zorgdragende 

volwassene, die geen bloedverwant is (EHRM 22 april 1997, X., Y. en Z./Verenigd Koninkrijk (GK), § 37; 

EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150). Verzoekende partij betwist niet dat de vraag tot 

erkenning van het kind nog geen positief resultaat heeft gekend zodat niet blijkt dat zij een bloed- of 

aanverwantschapsband heeft met het kind. De vraag is of de verzoekende partij kan worden beschouwd 

als de zorgdragende volwassene, en dat hiermee in het belang van het kind rekening diende te worden 

gehouden. In casu beperkt de verzoekende partij zich slechts tot het betoog dat de scheiding tussen 

ouder en kind een nefaste invloed heeft op het kind en dat bijgevolg de bestreden beslissing het belang 

van het kind schaadt. Met haar betoog maakt zij evenwel niet aannemelijk dat het kind, dat niet 

gescheiden wordt van de moeder waarmee wel een bloedband is aangetoond en waarvan kan 
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aangenomen worden dat deze de zorg draagt voor het kind, geschaad zal worden in zijn hoger belang 

door de tijdelijke verwijdering van verzoekende partij.” 

 

Verweerder gaat er hierbij echter aan voorbij dat hij ook rekening moet houden met het hoger belang 

van het betrokken kind. Het Grondwettelijk Hof gaf reeds duidelijk aan dat de procedures met betrekking 

tot het vaststellen van de vaderlijke afstamming het privéleven raken, omdat de materie van de 

afstamming belangrijke aspecten van iemands persoonlijke identiteit omvat, waartoe ook de identiteit 

van zijn verwekkers behoort. Het recht om zijn afstamming te kennen, maakt deel uit van het recht op 

een identiteit (GwH 3 februari 2016, nr. 18/2016, B.14.1. en 2.; met verwijzing naar EHRM 7 februari 

2002, Mikulic t. Kroatië, §§ 53 en 54; 13 juli 2006, Jäggi t. Zwitserland, § 25; 16 juni 2011, Pascaud t. 

Frankrijk, §§ 48-49; 3 april 2014, Konstantinidis t. Griekenland, § 47). Bijgevolg kan verweerder in de 

voorliggende zaak niet volstaan met de enkele vaststelling dat niet blijkt dat er tussen verzoeker en het 

kind sprake is van een gezinscel om te stellen dat noch het gezins- of familieleven noch het hoger 

belang van het kind zich verzet tegen de genomen verwijderingsmaatregel. 

 

Er moet ook worden aangenomen dat verzoeker pas nadat hij is kunnen overgaan tot de erkenning van 

het kind, een aanvraag heeft kunnen indienen voor een verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Europese Unie, als vader van een minderjarige Belgische burger. Artikel 24.3 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie voorziet dat ieder kind het recht heeft regelmatig 

persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn beide ouders te onderhouden, tenzij dit 

tegen zijn belangen indruist. Er blijkt in casu niet dat het hoger belang van het betrokken kind op 

voldoende wijze in rekening is gebracht en hierbij een zorgvuldige beoordeling heeft plaatsgevonden. 

 

Het verweer in de nota met opmerkingen, dat voor het overige grotendeels neerkomt op een a posteriori 

motivering, kan geen afbreuk doen aan de gedane vaststellingen. 

 

Uit voorgaande volgt dat de verwerende partij de bestreden beslissing niet op een zorgvuldige wijze 

heeft voorbereid en niet heeft gestoeld op een correcte feitenvinding door geen rekening te houden met 

de erkenningsprocedure die verzoeker opstartte. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in samenhang met artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet wordt in de voorliggende omstandigheden aannemelijk gemaakt. 

 

Het middel is, in de aangegeven mate, gegrond. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 
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De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 12 augustus 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 veertien februari tweeduizend twintig door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


