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 nr. 238 061 van 7 juli 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

handelend in eigen naam en in haar hoedanigheid als “moeder van het minderjarige 

kind” X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. DE RAEDEMAEKER 

Augustijnenstraat 10 

2800 MECHELEN 

  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 Ghanese nationaliteit te zijn en handelend in eigen 

naam en in haar hoedanigheid “als moeder van het minderjarige kind” X, op 25 februari 2020 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 11 februari 2020 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 20 mei 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 juni 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE RAEDEMAEKER, die verschijnt voor de verzoekende 

partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart sedert augustus 2018 in België te verblijven. 

 

Op 29 november 2019 wordt haar kind O.N.K. geboren te Mechelen. 

 

Op 28 september 2019 biedt A.B., van Britse nationaliteit, zich aan om het kind van de verzoekende 

partij te erkennen. Op diezelfde datum werd te Mechelen een “uitstel akte nemen van erkenning” 
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opgesteld op grond van artikel 330/2 van het Burgerlijk Wetboek omwille van een noodzaak tot 

onderzoek in verband met de motieven van de erkenning. 

 

Ter terechtzitting beaamt de advocaat van de verzoekende partij dat nog geen beslissing tot erkenning 

is genomen.  

 

Op 11 februari 2020 wordt er een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld omwille van 

het illegaal verblijf van de verzoekende partij. 

 

Tevens op 11 februari 2020, met kennisgeving diezelfde dag, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

minister de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten onder de vorm van een 

bijlage 13. 

 

Dit is de bestreden beslissing met de volgende redengeving:  

 

“(…) 

Betrokkene werd gehoord door de politie van PZ Mewi op 11/02/2020 en in deze beslissing werd 

rekening gehouden met haar verklaringen.  

 

Aan de Mevrouw:  

Naam: O. 

Voornaam: G. 

Geboortedatum: 01.09.1989  

Geboorteplaats: II  

Nationaliteit: Ghana  

 

+ minderjarig kind: O. N., K. °29/11/2019 Mechelen  

 

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:  

 

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

documenten.  

 

Betrokkene verblijft reeds sedert augustus 2018 in het Rijk / op het grondgebied van de 

Schengenstaten. De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig 

visum/verblijfstitel op het moment van haar arrestatie.  

 

Betrokkene werd gehoord op 11/02/2020 door de politie van PZ Mewi en verklaart dat A. B. °27/05/1980 

van Ghanese nationaliteit haar kind O.N.K. “29/11/2019 geboren te Mechelen wenst te erkennen. 

Betrokkene verklaart dat de heer A. B. niet haar partner is. De intentie van de heer A. B. tot het 

erkennen van het kind geeft betrokkene en haar kind niet automatisch recht op verblijf. Betrokkene wist 

bovendien dat het gezinsleven in België vanaf het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie 

van betrokkene in België.  

 

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

de bepalingen van artikel 74/13.  

Betrokkene verklaart geen medische problemen te hebben. Een schending van de artikelen 3 en 8 

EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt.  
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Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met 

de bepalingen van artikel 74/13.  

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan:  

 

□ Artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken.  

 

Er bestaat een risico op onderduiken:  

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn.  

 

Betrokkene beweert sinds augustus 2018 in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet 

dat zij haar verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren.  

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden.  

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat zij op hotel logeert. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van: “de artikelen 2 en 3 van de 

wet op de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; schending van artikel 74/13 VVV; 

schending van artikel 8 EVRM; schending van artikel 24 Handvest.” 

 

Het enig middel licht toe:  

 

“Doordat  

de bestreden beslissing voorhoudt:  

Betrokkene werd gehoord op 11/02/2020 door de politie van PZ Mewi en verklaart dat A. B., geboren op 

27.05.1980 van Ghanese nationaliteit haar kind Ofori Na na Kwaku, geboren op 29.11.2019 geboren te 

Mechelen wenst te erkennen.  

 

Terwijl:  

De bestreden beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten gericht is aan zowel 

verzoekster ais haar minderjarige kind.  

 

Dat de bestreden beslissing in de motivering verkeerdelijk vermeldt dat de heer A. B., vader van het m g 

heeft gehouden met het feit dat hij onderdaan is van het Verenigd Koninkrijk (stuk 3 en 4).  

 

Dat de bestreden beslissing, houdende een bevel om het grondgebied te verlaten, door een verkeerde 

nationaliteit in acht te nemen, gebrekkig gemotiveerd is en de artikelen 2 en 3 van de wet op de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft geschonden.  

 

Dat de bestreden beslissing bovendien artikel 74/13 VW, artikel 8 EVRM en artikel 24 van het Handvest, 

heeft geschonden.  

 

Dat artikel 74/13 bepaalt dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering de minister of zijn 

gemachtigde 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.  

 

Artikel 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie stelt: 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. Bij alle handelingen betreffende kinderen, 

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

belangen van het kind de eerste overweging. 3. leder kind heeft er recht op regelmatig persoonlijke 
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betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn 

belangen indruist.  

 

Het VN-kindercomité legt het beginsel van het belang van het kind uit ais een drievoudig concept. Het 

beginsel houdt eerst en vooral een materieel recht in voor het kind om zijn belangen in overweging te 

nemen id est het welzijn van het kind. Vervolgens is het een interpretatief rechtsbeginsel en houdt het 

een procedureregel in aangezien het als een 4 onderzoeksplicht wordt opgevat. Telkens wanneer een 

maatregel wordt genomen die rechtstreeks of onrechtstreeks gevolgen met zich meebrengt voor het 

kind, moeten tijdens het besluitvormingsproces de positieve en negatieve effecten van de beslissing op 

het kind geval per geval worden onderzocht. (M. Maes en A. Wijnants, “Het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie: een nieuwe speler in het vreemdelingenrecht (Deel 1)”, T. 

Vreemd., 2016, nr. 1, 24.  

 

Dat door uit te gaan van de Ghanese nationaliteit van de heer A. B., en buiten beschouwing te laten dat 

de heer A. B. onderdaan is van het Verenigd Koninkrijk, verweerder een gebrekkige afweging heeft 

gemaakt van het hoger belang van het minderjarig kind.  

 

Dat gedurende de Brexit-transitieperiode een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk gelijkgesteld wordt 

met een Unieburger.  

 

Dat daardoor verweerder ónmogelijk een juiste afweging heeft kunnen maken rekening houdende met 

het hoger belang van het kind. vermits er juridisch een fundamenteel onderscheid is tussen een 

derdelander en een Unieburger.  

 

Dat de bestreden beslissing ook geen rekening heeft gehouden met het gegeven dat het kind in België 

is geboren en op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing nog geen drie maanden oud 

was.  

 

Dat de bestreden beslissing ook geen rekening heeft gehouden met het gegeven dat er een procedure 

lopende is voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Mechelen tot erkenning door de heer A. B. 

van het kind.  

 

Dat de bestreden beslissing enkel vermeldt als zou er sprake zijn van een intentie tot erkenning.  

 

Dat er op net ogenblik van de bestreden beslissing meer is dan een intentie, en dat er een procedure 

hangende is, die weldegelijk recht tot verblijf geeft zodra komt vast te staan dat het kind eveneens 

onderdaan is van het Verenigd Koninkrijk.  

 

Dat de bestreden beslissing hierover niet motiveert en het hoger belang van het kind in casu heeft 

miskend, minstens niet afdoende heeft onderzocht.  

 

Dat de bestreden beslissing ook artikel 8 EVRM schendt, houdende recht op gezinsleven, maar ook 

bescherming van het privéleven, door niet in overweging te nemen dat de heer A. B. onderdaan is van 

het Verenigd Konikrijk, dat er een procedure tot erkenning van het minderjarige kind hangende is voor 

de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en dat de vader van het minderjarige kind werkt er verzoekster 

en het kind ten laste wil en kan nemen (stukken 3, 4, 5, 6, 7).  

 

Bij de afweging van de verschillende belangen moeten de belangen van het kind primair in overweging 

worden genomen. Elke interpretatie van hei begrip moet consistent zijn met de geest van het verdrag en 

moet de nadruk leggen op het kind als een individu met burgerlijke en politieke rechten en zijn eigen 

gevoelens en meningen" (E. Merckx, “Het belang van het kind en gezinshereniging o EVRM na arrest- 

Jeunesse”, I. Vreemd. 2015, nr.4, 267).  

 

Zodat de bestreden beslissing, houdende een bevel cm het grondgebied te verlaten een schending 

inhoudt var artikel 2 en 2 van de wet op de uitdrukkelijke motiveringsplicht; artikel 74/13 VW; artikel 8 

EVRM; artikel 24 Handvest bij gebreke aan correcte invulling van alle elementen die het hoger belang 

van het kind uitmaken.” 

 

2.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 
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administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

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 (hierna: de Vreemdelingenwet). Er wordt 

verder gemotiveerd dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 

van de Vreemdelingenwet vereiste documenten. De verzoekende partij is niet in het bezit van een geldig 

paspoort en van een geldig visum of verblijfstitel. De bestreden beslissing legt voorts uit waarom de 

wens van A. B. om het minderjarig kind te erkennen geen automatisch recht op verblijf geeft. A.B. is niet 

de partner van de verzoekende partij. Bovendien bestaat er een risico op onderduiken omdat de 

verzoekende partij nooit getracht heeft haar illegaal verblijf te legaliseren. De bestreden beslissing gaat 

over tot een onderzoek naar de toepassing van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

De verzoekende partij toont niet aan dat deze motivering haar niet in staat stelt om te begrijpen op 

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 

105.103). Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen wordt niet aannemelijk gemaakt. Dit onderdeel is 

ongegrond. 

 

2.3. De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat luidt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

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

onderdaan van een derde land.” 

 

De verzoekende partij betwist inhoudelijk de motieven en voert dus de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). De materiële 

motiveringsplicht vereist dat er voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven 

moeten bestaan, wat onder meer inhoudt dat die motieven steunen op werkelijk bestaande en concrete 

feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld (RvS 29 maart 2012, nr. 

218.725). Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) om zijn beoordeling in de plaats te stellen van 

die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of 

zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen.  

 

In eerste instantie verwijt de verzoekende partij de verwerende partij dat A. B. in de bestreden beslissing 

is omschreven als zijnde van Ghanese nationaliteit. Dit verwijt is deels correct omdat uit het 

administratief dossier blijkt dat A. B. ook van Britse nationaliteit is, naast zijn Ghanese nationaliteit (zie 

onder meer attest over de erkenning van een kind van 19 december 2019, opgesteld door de 

ambassade van Ghana op vraag van A. B. (“als houder van het Ghanese paspoort nummer (…)”)). 

Evenwel blijkt niet dat deze kritiek dienstig is. De nationaliteit van A. B. is in dit geval irrelevant ter 

beoordeling van de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De bestreden beslissing stelt duidelijk dat de intentie van A. B. om het kind van de verzoekende partij te 

erkennen geen automatisch recht op verblijf geeft. Dit geldt ook voor een Unieburger. 
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De verzoekende partij stelt dat A. B. de vader van het kind is. Deze stelling is geenszins aangetoond. 

De verwerende partij verwijst terecht naar het administratief verslag vreemdelingencontrole dat onder 

meer stelt: 

 

“T. N. (1 1/02/20 09:28): 

Betrokkene verklaart: 

Betrokkene kwam in augustus 2018 naar België voor een kerkbijeenkomst in Frankrijk. 

Betrokkene is met een toeristenvisum naar Parijs gevlogen. 

Ze met personen van de kerkgemeenschap naar Gent met de trein. 

Uiteindelijk had ze daar haar tas met haar documenten aan iemand meegegeven. Ze heeft deze 

persoon niet meer gezien. Ze heeft 6 maanden op straat geleefd. Soms kon ze bij anderen (van de 

Afrikaanse gemeenschap) overnachten dit was zowel in Brussel, Antwerpen of Gent. 

Ze ontmoette A. B. (°27/05/1980) tijdens de Gentse Feesten 2018. Hij heeft haar proberen te helpen 

met een beetje geld te geven. In maart 2019 heeft A. B. terug ontmoet in de Mc Donalds te Gent. 

Hij vroeg haar hoe het met haar ging. Uiteindelijk is zij met hem mee naar huis gegaan en hebben ze 

één keer sexueel contact gehad. 

A. B. en O. G. verklaren dat ze geen relatie hebben. Het betrof een one-night-stand. 

A. B. is aanwezig tijdens het opstellen van huidig verslag. 

Momenteel woont O. G. met haar kind in het appartement van een vriend die op vakantie is. 

Zij wordt begeleid door de organisatie "één familie, één plan". 

Zijn er nog elementen die de vreemdeling kenbaar wil maken betreffende de rechtmatigheid van zijn 

verblijf, familie- en gezinsleven ? 

Neen. 

Zijn er nog elementen die de vreemdeling wil kenbaar maken betreffende zijn gezondheidstoestand ?  

Neen. 

Zijn er nog elementen die een onmiddellijke terugkeer in de weg staan ? 

Neen. Ze is op 29/11/2019 bevallen van haar kind. 

Hebt u in België of in een ander Europees land reeds internationale bescherming (asiel) aangevraagd? 

Neen. 

Werden uw vingerafdrukken reeds in een ander Europees land genomen? 

Neen.” 

 

Uit dit verslag blijkt dat zowel de verzoekende partij als A. B. gezamenlijk zijn verhoord. Beide verklaren 

dat zij geen relatie hebben. In maart 2019 hebben zij éénmaal een onenightstand gehad en zij verklaren 

dat er geen elementen zijn die een onmiddellijke terugkeer in de weg staan. De verzoekende partij 

woont met haar kind in een appartement van een vriend. Verder blijkt uit het administratief dossier en uit 

de stukken toegevoegd aan het verzoekschrift dat de erkenning van het kind werd uitgesteld (zie ook 

stuk 6 verzoekende partij). 

 

Ter terechtzitting gevraagd of er inmiddels een erkenning is geschied, antwoordt de advocaat van de 

verzoekende partij dat dit niet het geval is.  

 

Los van de vraag of A. B. de natuurlijke vader is van het kind van de verzoekende partij, blijkt nergens 

uit dat hij de facto zorg draagt voor het kind of zich in een vorm van gezinsleven met het kind bevindt. 

 

De verzoekende partij verwijt de verwerende partij geen rekening te hebben gehouden met het gegeven 

dat het meer is dan een intentie tot erkenning nu de procedure om erkenning lopende is. De Raad ziet 

de relevantie van deze grief niet in. De erkenning was nog niet geschied op het ogenblik van de 

bestreden beslissing en uit de verklaringen van de verzoekende partij en A. B. blijkt dat zij geen relatie 

hebben. Uit het administratief verslag vreemdelingencontrole kan evenmin afgeleid worden dat zij 

beiden de intentie hadden om een relatie te beginnen, ook niet tussen A. B. en het kind. Wel 

integendeel, er zijn geen elementen die een terugkeer in de weg staan. 

 

Verder heeft de bestreden beslissing wel degelijk rekening gehouden met de leeftijd van het kind nu 

haar geboortedatum vermeld staat in de bestreden beslissing. 

 

De bestreden beslissing heeft onderzocht of de verzoekende partij medische problemen kende, wat 

negatief is. De bestreden beslissing heeft rekening gehouden met een bestaan van een gezinsleven 

tussen A. B. en de verzoekende partij met haar kind. Uit geen enkele verklaring blijkt dat er sprake is 

van een gezins- of familieleven, wel integendeel. 
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Uit het administratief dossier blijkt niet dat elementen zijn aangereikt dat het belang van het kind de 

aanwezigheid van A. B. vereist. A. B. had niet de intentie een relatie op te bouwen met de verzoekende 

partij(en). Buiten de wens om het kind te erkennen, blijkt niet dat A. B. de wens had om een relatie op te 

bouwen met het kind, laat staan al een relatie had met het kind. De verzoekende partij reikt geen 

concrete elementen aan die erop wijzen dat, in dit geval, het hoger belang van het kind zou geschonden 

zijn. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht zijn niet geschonden. 

 

2.4. De verzoekende partij voert tevens de schending aan van artikel 24 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, in werking getreden op 1 december 2009 

(hierna: het Handvest) en van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming 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). 

 

De verzoekende partij citeert artikel 24 van het Handvest correct. 

 

Naast theoretische beschouwingen herhaalt de verzoekende partij dat de bestreden beslissing het 

belang van het kind miskent door niet in overweging te nemen dat A. B. van Britse nationaliteit is. Met 

verwijzing naar punt 2.3. acht de Raad deze grief niet dienstig. Het hoger belang van een kind bestaat 

ongeacht de Britse nationaliteit van A. B. 

 

Verder verduidelijkt de verzoekende partij in het middel niet waarom in casu het hoger belang van het 

kind vergt dat het kind, en dus de verzoekende partij, in België verblijven. 

 

Het gegeven dat A. B. werkt (zie haar stukken 7), en het kind ten laste wil nemen, maakte de 

verzoekende partij niet kenbaar voor het nemen van de bestreden beslissing. Er werd enkel gesproken 

over de wens tot erkenning van het kind. Het privéleven van de verzoekende partij wordt evenmin 

voldoende verduidelijkt. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Eenieder 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 EHRM 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 de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/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 voeren van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM 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 
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openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing en kan niet, zonder zijn 

in artikel 39/2, §2, van de Vreemdelingenwet vastgelegde annulatiebevoegdheid te overschrijden en 

zonder zich in de plaats van het bestuur te stellen, oordelen op grond van motieven die niet in de 

aanvankelijk bestreden beslissing voorkomen. Enkel de wettigheid van de motieven uit de aanvankelijk 

bestreden beslissing mogen worden beoordeeld (RvS 11 december 2015, nr. 233.222). 

 

Bijgevolg moet worden nagegaan of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in 

haar belangenafweging heeft betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij 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 gezins-/privéleven 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. De Raad kan dus niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden 

beslissing. 

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermingswaardig privé- en/of 

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 privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

Het waarborgen van een recht op eerbiediging van het gezins- en privéleven, veronderstelt het bestaan 

van een gezins- en privéleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het EVRM. Artikel 8 van 

het EVRM definieert niet de begrippen ‘gezinsleven’ en ‘privéleven’, die onafhankelijk van het nationale 

recht dienen te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezinsleven, 

is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde hechte 

persoonlijke banden (zie EHRM 12 juli 2001, nr. 25702/94, K. en T. v. Finland, § 150). 

 

De vraag is of A. B. kan worden beschouwd als een zorgdragende volwassene, en dat hiermee rekening 

moest gehouden worden. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij optreedt als zorgdragende 

volwassene in relatie tot het kind, maar blijkt niet dat A. B. een gezinslid is, de intentie heeft om een 

gezinslid te worden of een zorgdragende ouder is. Aldus blijkt, op basis van de stukken zoals deze 

voorliggen, in hoofde van de relatie tussen A. B. en het kind geen beschermingswaardig gezinsleven, 

laat staan een nood vanuit het kind. Indien de verzoekende partij, of haar kind, met A. B. een 

gezinsleven wil vormen, staat het haar vrij alsnog de maatregelen te nemen om desgevallend 

gezinshereniging aan te vragen of aan te tonen waarom het belang van het kind vergt dat het kind in 

België verblijft. De Raad herinnert eraan dat de verzoekende partij zelf verklaarde, na de geboorte van 

het kind, dat er geen elementen bestaan om een terugkeer naar haar land te verhinderen. Verder wijst 

de bestreden beslissing er terecht op dat de verzoekende partij in illegaal verblijf verkeert en dat zij dus 

haar precaire situatie kende voor wat een gezinsleven betreft. De Raad verwijst naar de uiteenzetting 

onder punt 2.3. Verder ontwart de Raad evenmin een hinderpaal voor de verzoekende partij opdat A. B. 

haar in het herkomstland, dat ook het herkomstland van A. B. blijkt te zijn, haar en het kind opzoekt 

en/of vervoegt. Bijgevolg maakt de verzoekende partij de schending van artikel 8 van het EVRM en van 

artikel 24 van het Handvest niet aannemelijk. 

 

2.5. Het enig middel is ongegrond. 
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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.  

 

 

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 zeven juli tweeduizend twintig door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken.  

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 


