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 nr. 139 856 van 27 februari 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 23 oktober 2014 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 2 september 2014 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 21 januari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 februari 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BAKI, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1.  Verzoekster diende op 4 augustus 2014 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet).  

 

1.2. Deze aanvraag werd op 2 september 2014 onontvankelijk verklaard. 

1.3. Op dezelfde dag werd aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven. Dit is 

de thans bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 
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“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

De mevrouw 

[…] 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, binnen 0 dagen na de kennisgeving.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verwerende partij voert aan dat verzoeker zich bevindt in de situatie voorzien bij artikel 7, eerste 

lid, 1°, van de vreemdelingenwet, waarbij de gemachtigde van de minister verplicht is om een bevel om 

het grondgebied te verlaten af te geven. Aldus zou het gaan om een gebonden bevoegdheid die elke 

discretionaire appreciatie uitsluit. Een gebeurlijke vernietiging van het bevel om het grondgebied te 

verlaten zou er aldus slechts toe leiden dat de gemachtigde van de minister opnieuw verplicht zal zijn 

een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten te geven. De verzoekende partij heeft geen belang bij 

een dergelijke vernietiging.  

 

2.2. De Raad stelt vast dat in casu van een gebonden bevoegdheid waarbij het bestuur geen enkele 

appreciatiemarge zou hebben, geen sprake is. Vooreerst stelt de Raad vast dat naar luid van artikel 7 

van de vreemdelingenwet, de minister of zijn gemachtigde een bevel mag of moet geven, "onverminderd 

meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag". Reeds op grond hiervan alleen, dient 

te worden vastgesteld dat de minister of zijn gemachtigde, alvorens het bevel te geven, zich dient te 

vergewissen van het feit dat er geen verdragsbepalingen zijn die de afgifte van een bevel verhinderen. 

Zo mag geen bevel worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke 

bepalingen, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden (hierna: EVRM, cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948, zie ook RvS 9 maart 2004, nr. 

129.004). Verder zal ook moeten worden nagegaan of het geen minderjarige betreft ten aanzien van wie 

krachtens artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen enkel een bevel tot 

terugbrenging kan worden genomen. Ook nog zal de minister krachtens artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet bij het nemen van de verwijderingsmaatregel rekening moeten houden met het hoger 

belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokkene. Er kan 

dan ook niet worden volgehouden dat het de minister aan elke beoordelingsmarge ontbreekt bij het 

nemen van de verwijderingsmaatregel. De verzoekende partij heeft er hoe dan ook een belang bij de 

feitelijke vaststellingen of de juistheid van de conclusies te weerleggen die tot de bestreden beslissing 

aanleiding hebben gegeven, ook al betreft het een gebonden bevoegdheid. Bij de beoordeling van de 

middelen zal in voorkomend geval rekening gehouden moeten worden met het feit dat de bevoegdheid 

van de verwerende partij een gebonden bevoegdheid was (RvS 29 mei 2009, nr. 193.654). De exceptie 

wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat luidt als volgt:  

 

“Enig Middel: Schending van artikel 1-3 van de wet van 29 juli 1991 op de formele motivering, schending 

van artikel 7, 74/13 en 74/14 van de wet van 15/12/1980, van het redelijkheidbeginsel, en van de 

zorgvuldigheidsplicht, schending van artikel 3 en 8 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 

van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM): 

8.1. De verzoekende partij wenst tegen de bestreden beslissing beroep aan te tekenen, nu zij niet 

akkoord kan gaan met de gegeven motivering. 

Artikel 62 van de wet van 15/12/1980, en artikel 3 van de wet van 29/07/1991 bepalen dat de 

beslissingen zowel in feite als in rechte moeten worden gemotiveerd. 

Artikel 3 van de Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen legt het bestuur 

nochtans de verplichting op om de genomen beslissing op afdoende wijze te motiveren. De opgelegde 

motivering moet in de akte zowel de juridische als de feitelijke overwegingen vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen. 

De motivering van de bestreden beslissing is in werkelijkheid niets anders dan slechts een stijl- en 

standaardformule die op geen enkele wijze beschouwd kan worden als een afdoende motivering van de 

bestreden beslissing. 

De bestreden beslissing steunt derhalve niet op afdoende, ter zake dienende, pertinente en deugdelijke 

motieven. 
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8.2. Artikel 7 Vreemdelingenwet bepaalt : “1 Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een 

internationaal verdrag, kan de minister of zijn gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd 

noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een 

bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn 

gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde termijn te verlaten afgeven 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten;...” 

Dat het bevel om het grondgebied te verlaten ten onrechte verwijst naar het artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet aangezien er meer voordelige bepalingen zijn vervat in een internationaal verdrag. 

De bestreden beslissing werd dan ook genomen met schending van 7 van de Vreemdelingenwet. 

Omwille van medische redenen kan verzoekster niet terug keren naar haar land van herkomst. Zij is 

zeer ernstig ziek en diende een verzoek in tot regularisatie op grond van artikel 9ter 

Vreemdelingenbetwistingen. Deze procedure is nog steeds hangende bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. De bestreden beslissing komt neer op de schending van het verbod op een 

onmenselijke behandeling. 

Het feit alleen dat verzoeker niet beschikt over een geldig visum, is geen voldoende reden om haar te 

bevelen het grondgebied te verlaten. Dat er immers meer voordelige bepalingen zijn vervat in een 

internationaal verdrag die voorrang hebben op artikel 7 Vreemdelingenwet. 

De Dienst Vreemdelingenzaken baseert zich op onjuiste feiten en heeft deze foutief beoordeeld. 

8.3. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet stelt: “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 bestreden beslissing omvat geen enkele overweging van deze verplichte afweging. Een verwijzing 

naar artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet is niet voldoende zonder de afweging van artikel 74/13 te 

maken. Dit is tevens een schending van artikel 8 EVRM (zie infra). 

Dat er geen reden was om verzoeker het bevel te geven onmiddellijk het land te verlaten conform artikel 

74/14 Vreemdelingenwet. 

Een loutere verwijzing naar artikel 74/14 §3, 3° en 4° volstaat niet om af te wijken van de normale 

termijnen voor verwijdering van minimum zeven dagen tot maximaal dertig dagen. Deze bepaling houdt 

een mogelijkheid in (§ 3. Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1 indien:) en 

hoegenaamd geen verplichting. Bijgevolg diende te worden gemotiveerd waarom er wordt afgeweken 

van de normale termijnen. De eenvoudige verwijzing beantwoordt niet aan de vereisten van dit artikel 

noch aan de motiveringsplicht. 

De bestreden beslissing werd dan ook genomen met schending van artikel 74/13 en 74/14 van de 

Vreemdelingenwet en is in strijd met het redelijkheidsbeginsel. Dat de bestreden beslissing is genomen 

op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime 

bevoegdheid waarover verweerder beschikt. 

Dat verwerende partij geenszins verplicht was om de bestreden beslissing te nemen. Dat verwerende 

partij rekening diende te houden met de persoonlijke situatie van verzoekster en de omstandigheden die 

haar aanwezigheid in België verantwoorden. Door dit niet te doen maakt zij misbruik van de macht die 

haar is toegekend. 

8.4. Dat een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld. Voornoemd beginsel 

legt de overheid de verplichting op om haar beslissing 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). De overheid dient er voor te zorgen dat zij zorgvuldig te werk gaat bij de (vormelijke) 

voorbereiding van de beslissing en dient ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het 

dossier deugdelijk geïnventariseerd en gecontroleerd worden, zodat de overheid met kennis van zaken 

kan beslissen en de betrokken belangen zorgvuldig inschat en afweegt, derwijze dat particuliere 

belangen niet nodeloos worden geschaad. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken en de art-adviseur 

onvoldoende rekening hebben gehouden met de stavingsstukken van de ziekte van verzoekster en 

evenmin rekening hebben gehouden met de individuele situatie waarin zij verkeert (afhankelijk, blind, 

ziek, ongeletterd, leeftijd, afkomstig uit het platteland in Marokko, immobiel, geen familie in Marokko die 

voor haar kan zorgen, ect.), en een weinig ernstig onderzoek hebben verricht. 

Uit het voorgaande blijkt dienovereenkomstig dat de Dienst Vreemdelingenzaken de beginselen van 

behoorlijk bestuur niet heeft nageleefd, en dat haar handelswijze getuigt van onzorgvuldig bestuur. 

De bestreden beslissing is eveneens kennelijk onredelijk gelet op de bovenstaande feiten. 

Vastgesteld moet worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken de feiten niet correct heeft beoordeeld, en 

dat zij alleszins en minstens op grond daarvan op een onredelijke wijze tot zijn besluit is gekomen. 

De motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken, kan de weigeringsbeslissing dan ook niet schragen. 

8.5. De medische toestand van verzoekster is zeer ernstig. De ziekte is uiteraard zeer ernstig en zeer 

bedreigend voor de levenskwaliteit van verzoekster. De onderbreking van de behandeling zou ernstige 
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gevolgen kunnen hebben zoals onder andere de verergering van de symptomen. Bij gevolg, is het bevel 

het grondgebied te verlaten ook gelijkwaardig aan een flagrante schending van het artikel 3 van het 

E.V.R.M. door het feit dat verzoekster, niet redelijk verzorgd zal kunnen worden. 

Verzoekster kan onmogelijk reizen naar het land van herkomst gelet op haar medische toestand. Voor 

de ernstige pathologische toestand van verzoekster is elke adequate behandeling in haar land van 

herkomst onbestaande en alleszins niet effectief noch toegankelijk voor verzoekster. Er zijn ernstige 

gezondheidsrisico's verbonden ingeval van terugkeer naar het land van herkomst. De gevolgen zijn dat 

verzoekster een ernstig en reëel risico loopt om te sterven indien de behandeling hier stop wordt gezet 

en zij terug keert naar het land van herkomst. 

Dat er in casu ernstige gronden zijn om aan te nemen dat zij, indien de aangevochten maatregel zou 

worden uitgevoerd, zou worden blootgesteld aan een reëel risico te worden onderworpen aan een 

behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM (zie EHRM 26 juli 2005, N. v. Finland, § 167). Hierbij 

moet ook worden opgemerkt dat het EHRM heeft geoordeeld dat, om het bestaan van een risico op 

mishandelingen na te gaan, de te voorziene gevolgen van de verwijdering van de verzoekende partij 

naar het andere land dienen te worden onderzocht, rekening houdend met de algemene situatie in dat 

land en met de omstandigheden die eigen zijn aan het geval van de betrokkene (zie EHRM 4 december 

2008, Y. v. Rusland, § 78; EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italië, §§ 128-129; EHRM 26 juli 2005, N. v. 

Finland, § 167 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah e.a. v. Verenigd Koninkrijk, § 108 in fine). 

Het is de plicht van de Dienst Vreemdelingenzaken om de bestaande twijfels hieromtrent weg te nemen 

(EHRM 4 december 2008, Y. v. Rusland, § 77), en er minstens op te antwoorden. Dat de motivering van 

de bestreden beslissing hieraan niet tegemoet komt. Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken geen 

rekening houdt met de concrete elementen van verzoeksters situatie schendt zij het artikel 3 EVRM. Er 

is geen enkel deugdelijk onderzoek gebeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

8.6. Door de bestreden beslissing wordt verder het mensenrecht op de eerbiediging van het privé- en 

familiale leven geschonden (artikel 8 EVRM). 

Artikel 8 EVRM : “1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis 

en zijn briefwisseling. 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 

uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving 

nodig is in het belang van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het 

land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming 

van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 

anderen”. 

De bestreden maatregel vormt een inmenging in het privé- en gezinsleven van verzoekster en haar 

recht op een familiaal en privéleven, en dient in overeenstemming te zijn met artikel 8 E.V.R.M. Het 

begrip familiaal en privéleven in artikel 8 EVRM sluit de relatie in van verzoekster met haar dochter. 

Verzoekster verblijft bij haar dochter. Verzoekster die zwaar ziek is en bovendien bijna volledig blind, 

dient verzorgd te worden door haar dochter. 

Gelet op alle bovenstaande feiten dient te worden besloten tot een onevenredige inmenging die niet 

noodzakelijk is in een democratische samenleving. Gelet op de concrete situatie van verzoekster kan 

worden besloten tot een schending van artikel 8 EVRM. 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van het recht op de 

eerbiediging van het privé- en gezinsleven (artikel 8 EVRM), schending van het verbod op een 

onmenselijke behandeling, schending van de formele motiveringsplicht, schending van de 

zorgvuldigheidsplicht, van het redelijkheidsbeginsel, en schending van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing is dan ook aangetast met een absolute nietigheid en kan 

geen gevolgen ressorteren wegens overtreding hetzij van substantiële, hetzij op straffe van nietigheid 

voorgeschreven vormen en/of wegens overschrijding of afwending van macht. 

Uit het voorgaande blijkt dat de middelen gegrond zijn en dat een vernietiging van de bestreden 

beslissing zich opdringt.”  

 

3.2. De verwerende partij werpt in haar nota tegen: 

 

“Betreffende de vermeende schending van de artikelen 1 tot en met 3 van de Wet van 29.07.1991, laat 

de verweerder verder gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van verzoekende partij blijkt 

dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt de motieven vervat in de 

in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven 

vervat in de bestreden beslissing. 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. RvS nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 
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De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat 

deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking 

staande rechtsmiddelen (RvS nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde vaststelling 

impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: RvS nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693). 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekende partij het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken. 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

Deze vermeldingen laten verzoekende partij toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan 

een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) en maken dat het doel is bereikt dat met het 

bestaan van de betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd. 

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. 

De uiteenzetting van verzoekende partij kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu de 

beschouwingen van verzoekende partij niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door 

haar geschonden geachte rechtsregels. 

Gelet op het voorgaande is de verweerder de mening toegedaan dat dit aspect van het enig middel van 

verzoekende partij onontvankelijk, minstens ongegrond is. 

Tevens dient te worden opgemerkt dat, indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS, nrs. 164.171, 27 oktober 2006 en 172.821, 27 juni 2007). 

In een eerste onderdeel van haar enig middel levert de verzoekende partij kritiek op het feit dat geen 

rekening gehouden werd met het feit dat procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

hangende was nopens een ongegrondheidsbeslissing dd. 18.06.2014 in het kader van een aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat geen rekening werd gehouden met een beroep dat tegen 

voormelde beslissing werd ingesteld, merkt verweerder op dat de ongegrondheidsbeslissing dd. 

18.06.2014 rechtsgeldig en uitvoerbaar moet worden geacht tenzij en tot dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen er op het laatstgenoemde beroep anders over zou beslissen (zie ook RvS 

nr. 50.134, 09.11.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.; RvS nr. 49.748, 20.10.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.; RvS 

nr. 43.513, 28.06.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p). 

Verzoekende partij kan dan ook niet dienstig verwijzen naar de procedure die bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen hangende zou zijn. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft terecht kunnen vaststellen dat 

verzoekende partij niet beschikt over een geldig visum. Verzoekende partij betwist dit gegeven op zich 

niet. Verzoekende partij bevindt zich bijgevolg in de voorwaarden van artikel 7, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet. 

Bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel vermag de Staatssecretaris niet anders 

dan in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, na te hebben 

vastgesteld dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste 

documenten, een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoekende partij ter kennis te laten 

brengen. 

In een tweede onderdeel van haar enig middel verwijst de verzoekende partij naar artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, dat 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 familie/even en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

Uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet kan slechts worden afgeleid dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bij het nemen van een verwijderingsbeslissing, zoals in casu, rekening dient te houden 

met welbepaalde fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en familieleven, 

en de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

voorziet echter niet dat ook specifiek gemotiveerd wordt omtrent de in dit artikel bepaalde belangen. 
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Artikel 74/13 voorziet dat rekening dient te worden gehouden met het hoger belang van het kind, het 

gezins- of familieleven of de gezondheidstoestand van de betrokkene en biedt aldus een bescherming 

aan personen waartegen de verweerder een verwijderingsmaatregel overweegt en die een kind of een 

gezins- of familieleven hebben in België of die met grote gezondheidsproblemen te kampen hebben. Het 

komt in de eerste plaats toe aan diegene die zich wil beroepen op de bescherming voorzien in artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet, om aan de hand van concrete gegevens aan te tonen dat hij zich 

daadwerkelijk bevindt in één van de in dit artikel vermelde situaties. 

In casu blijkt echter dat verzoekende partij zich beperkt tot loutere beweringen. 

“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 familie/even en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.’ 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 5 van de Richtlijn 2008/115/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven, omgezet in België bij de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 

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

van vreemdelingen. Uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet kan slechts worden afgeleid dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van een verwijderingsbeslissing, zoals in casu, 

rekening dient te houden met welbepaalde fundamentele rechten, met name het belang van het kind, 

het gezins- en familieleven, en de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. Artikel 74/13 

van de vreemdelingenwet voorziet echter niet dat ook specifiek gemotiveerd wordt omtrent de in dit 

artikel bepaalde belangen. Artikel 74/13 voorziet dat rekening dient te worden gehouden met het hoger 

belang van het kind, het gezins- of familieleven of de gezondheidstoestand van de betrokkene en biedt 

aldus een bescherming aan personen waartegen de verweerder een verwijderingsmaatregel overweegt 

en die een kind of een gezins- of familieleven hebben in België of die met grote gezondheidsproblemen 

te kampen hebben. Het komt in de eerste plaats toe aan diegene die zich wil beroepen op de 

bescherming voorzien in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, om aan de hand van concrete 

gegevens aan te tonen dat hij zich daadwerkelijk bevindt in één van de in dit artikel vermelde situaties. 

In casu blijkt echter dat de verzoeker zich beperkt tot loutere beweringen en dat hij het beweerde 

gezinsleven met V(...) Y(...) I(..) in het kader van het onderhavige beroep op geen enkele wijze staaft.” 

(RvV nr. 105.706 van 19 november 2012) 

Terwijl uit het administratief dossier blijkt dat de gemachtigde een onderzoek naar de elementen in 

toepassing van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet heeft verricht. Uit de synthesenota dd. 

25.08.2014 blijkt het volgende : 

“Gezins- en familieleven -> betrokkene toont niet dat heet legaal verblijvend meerderjarig kind in de 

onmogelijkheid verkeert om tijdelijk terug te keren naar het land van herkomst voor een familiaal bezoek. 

Indien betrokkene reeds gevolg had gegeven aan het eerder afgegeven bgv, had zij nog steeds de 

mogelijkheid om tijdelijk terug te keren naar België voor een familiaal bezoek. Door de verplichting om 

het grondgebied te verlaten te negeren is zij zelf verantwoordelijk voor de situatie waarin zij nu verkeert 

Hoger belang kind -> nvt 

Gezondheidstoestand -> hindert verwijdering niet. Er wordt nergens aangehaald dat een reis afgeraden 

wordt” 

Er kan dan ook niet dienstig worden voorgehouden door verzoekende partij dat de gemachtigde geen  

afweging heeft gemaakt in het licht van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. Een schending van art. 

74/13 Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

In het kader van de ingeroepen schending van artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet, merkt 

verweerder op dat de bestreden beslissing uitdrukkelijk melding maakt van de volgende elementen: 

“Met toepassing van artikel 74/14, §3 werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten dd. 18.06.2014, betekend op 10.07.2014.” 

Uit voormelde motivering blijkt afdoende om welke reden de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie heeft besloten om geen termijn toe te kennen waarbinnen de verzoekende partij gevolg 

zou kunnen geven aan de in casu bestreden beslissing. 

Artikel 74/14, §3, 4° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“§ 3. Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1 indien : 

(…) 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing 

tot verwijdering gevolg heeft gegeven, of; 
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(…) In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel 

geen enkele termijn.” 

Wanneer één van de hypothesen vermeld in artikel 74/14 §3 van de Vreemdelingenwet vervuld is, kan 

de gemachtigde van de staatssecretaris inderdaad besluiten om af te zien van het toekennen van een 

termijn voor vrijwillig vertrek. 

Deze motivering volstaat opdat de bestreden beslissing ten genoege van recht zou zijn gemotiveerd en 

blijkt om welke reden de gemachtigde van de staatssecretaris is afgeweken van de termijn bedoeld in §1 

(7 tot 30 dagen), en heeft beslist dat aan verzoekende partij geen termijn wordt toegekend; geenszins 

dient de gemachtigde van de staatssecretaris bijkomend te motiveren. 

Dienaangaande dient tevens te worden opgemerkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

uiteraard niet gehouden is om de motieven van zijn motieven te vermelden: ‘De motiveringsplicht houdt 

niet in dat de beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing het ‘waarom’ ervan dient te 

vermelden’ (RvS, nr. 165.918 dd. 13.12.2006). 

Volledigheidshalve merkt verweerder nog op dat verzoekende partij ook geen enkel element bijbrengt 

dat zou nopen tot de vaststelling dat het niet toekennen van een termijn als disproportioneel zou dienen 

te worden aangezien. Inderdaad beperkt verzoekende partij zich tot het uiten van enkele vage en 

summiere, en theoretische beschouwingen, zonder dat zij ook maar enig concreet element bijbrengt dat 

de gemachtigde van de staatssecretaris ertoe had moeten brengen toch een termijn toe te staan. 

Verzoekende partij heeft dan ook geen belang bij haar theoretisch betoog. Haar summiere, vage en 

theoretische beschouwingen kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing. 

De verzoekende partij slaagt er niet in aan te tonen dat de bestreden beslissing onredelijk of 

onzorgvuldig zou zijn genomen. De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat aan de 

verzoekende partij bevel diende te worden gegeven om het grondgebied te verlaten, waarbij haar geen 

termijn meer werd toegekend. 

In zoverre verzoekende partij nog kritiek uit op de beslissingen genomen op grond van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet, laat verweerder gelden dat middelen die geen betrekking hebben op de 

bestreden akte, niet ontvankelijk zijn (RvS nr. 45.181, 8.12.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.). 

Verzoekende partij houdt verder voor dat er sprake is van een schending van artikel 3 EVRM. 

In het kader van de medische situatie van verzoekende partij dient te worden opgemerkt dat de 

aanvraag dd. 10.04.2014 van verzoekende partij ongegrond werd verklaard. Uit het advies dd. 

10.06.2014 van de ambtenaar-geneesheer blijkt duidelijk dat de gezondheidsproblemen (diabetes 

mellitus type 2 onder orale antidiabetica en insulinetherapie, retinopathie en blindheid, arteriële 

hypertensie, hypertrofische cardiomyopathie met cordecompensatie, mitralisinsufficiëntie 2/4 en 

tricuspidalisinsufficiëntie en chronische nierinsufficiëntie) die werden aangehaald door verzoekende 

partij geen actuele aandoeningen uitmaken die een reëel risico inhouden voor haar leven of fysieke 

integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling en dit gelet op het gegeven dat er in Marokko behandeling en opvolging beschikbaar en 

toegankelijk is, terwijl verzoekende partij ook kan reizen naar dit land. 

Uit het advies dd. 26.08.2014 van de arts-adviseur – ingevolge de aanvraag dd. 04.08.2014 – kan nog 

worden gewezen op volgende gegevens : 

“Dorsarthrose is geen ernstig medisch probleem dat behandeling vereist en de aangehaalde oesofagitis 

(ook geenszins een ernstige aandoening) en astma worden door geen enkel technisch onderzoek 

aangetoond. Op de SMG dd. 17/07/2014 en de bijlagen wordt geen enkele nieuwe diagnose gesteld 

voor betrokkene. Het voorgelegde SMG bevestigt dus slechts de reeds eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand van betrokkene.” 

De beschouwingen van verzoekende partij in het kader van artikel 3 EVRM kunnen niet worden 

aangenomen. 

Verweerder benadrukt in eerste instantie dat dit betoog van verzoekende partij dient te worden 

beoordeeld tegen de achtergrond van het gegeven dat de wetgever, bij de invoering van artikel 9ter in 

de Vreemdelingenwet, vooropstelde dat: “Het onderzoek van de vraag of er een gepaste en voldoende 

toegankelijke behandeling bestaat in het land van oorsprong of verblijf gebeurt geval per geval, rekening 

houdend met de individuele situatie van de aanvrager, en wordt geëvalueerd binnen de limieten van de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens” (Parl. St. Kamer, 2005-2006, DOC 

51-2478/001, p. 35). 

Het was bijgevolg de uitdrukkelijke wil van de wetgever om de beschikbaarheid en de toegankelijkheid 

van de medische behandeling en opvolging in het herkomstland te beoordelen binnen de limieten van 

de rechtspraak van het EHRM. Het is bijgevolg nuttig om kort in te gaan op de rechtspraak van dit Hof 

inzake de verwijdering van (ernstig) zieke vreemdelingen. 

10/14 
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Het EHRM oordeelde in Grote Kamer dat artikel 3 van het EVRM niet het recht aan een vreemdeling 

waarborgt om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om reden dat die Staat betere 

medische verzorging kan verstrekken dan zijn land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de 

uitwijzing de gezondheidstoestand beïnvloedt en de levensverwachting op significante wijze vermindert, 

niet volstaat om een schending van die bepaling op te leveren. Het EVRM is volgens het EHRM immers 

essentieel gericht op de bescherming van burgerlijke en politieke rechten. Volgens het EHRM kan artikel 

3 van het EVRM niet beschouwd worden als een verplichting voor de verdragspartijen om de 

ongelijkheden tussen landen op vlak van medische voorzieningen te overbruggen door het voorzien van 

gratis en onbeperkte gezondheidszorg aan illegale vreemdelingen (EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, N. 

t. het Verenigd Koninkrijk). 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat het gegeven dat een medische behandeling beperkt 

beschikbaar is omwille van logistieke of geografische redenen en dus minder makkelijk te verkrijgen of 

minder toegankelijk is in het land van terugkeer dan in de betrokken Verdragsluitende Staat, hetzij dat 

financiële toegankelijkheid van de beschikbare behandeling ernstige problemen kan geven, niet 

doorslaggevend is (EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); 

EHRM 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 25 

november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan v. Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing)). 

Zie in die zin: 

“Uit de hierboven aangehaalde door het EHRM in Grote Kamer vastgestelde principes die het EHRM in 

dergelijke zaken hanteert, blijkt dat artikel 3 van het EVRM geenszins een verplichting inhoudt om 

verzoekster in België verder te behandelen voor haar aandoening omdat de (louter op algemene wijze 

aangetoonde) staat van het Kosovaars systeem van gezondheidszorg niet zou voldoen aan de 

Belgische standaarden. Tevens blijkt uit de hierboven geciteerde rechtspraak van het EHRM dat 

kostenloosheid van de medische behandeling geenszins een vereiste is en dat zelfs al zou er een 

aanzienlijke kost zijn voor verzoekers, zulks er geenszins toe leidt dat dit strijdig zou zijn met artikel 3 

van het EVRM. 

[…] Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient nogmaals verwezen te worden naar de 

rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en 

dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden of slechts tegen betaling door de 

betrokkene geen reden is om te besluiten tot een schending van artikel 3 van het EVRM. Verder dient er 

toch op gewezen te worden dat de informatie waarop de verwerende partij zich gebaseerd heeft van een 

recentere datum is dan de informatie waarop de verzoekers zich steunen. […] 

Nogmaals wordt er op gewezen dat de bestreden beslissing wel degelijk de toegankelijkheid heeft 

onderzocht doch dat verzoekers een andere invulling geven aan het begrip ‘toegankelijkheid’. De 

invulling die verzoekers lijken te geven aan toegankelijkheid, met name dat naast het onderzoek naar de 

beschikbaarheid van medicatie ook dient te worden onderzocht wat de effectieve toegankelijkheid is en 

hoe het zit met de continuïteit van de medicatie, vindt geen steun in de rechtspraak van het EHRM en 

kan in deze dan ook niet toelaten te besluiten dat er een verkeerde toepassing is gemaakt van artikel 9 

ter van de vreemdelingenwet of dat de bestreden beslissing op dit punt gebrekkig gemotiveerd is.” (RvV 

nr. 74.693 van 7 februari 2012) 

11/14 

Het bevel om het grondgebied te verlaten kan in deze dan ook geen schending van artikel 3 EVRM 

inhouden. 

Het terugleiden van een vreemdeling zou ten aanzien van het art. 3 EVRM een probleem kunnen doen 

rijzen wanneer er ernstige en duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene een risico loopt 

op folteringen, onmenselijke of vernederende handelingen, doch deze bepaling impliceert geenszins dat 

een vreemdeling zonder meer het recht heeft het grondgebied van een bepaalde staat binnen te komen 

of er te verblijven (Cass. 4 februari 1992, Arr. Cass. 1993, I, 148). 

In casu is er geen sprake van ernstige en duidelijke redenen, niet in het minst nu verzoekende partij ter 

zake vaag blijft en geen concrete gegevens naar voor brengt of bewijskrachtige stukken voorlegt. 

Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om 

een inbreuk uit te maken op art. 3 EVRM. Een strikt hypothetische schending van art. 3 EVRM volstaat 

op zich niet (RvS nr. 105.233 dd. 27.03.2002, RvS nr. 105.262 dd. 28.03.2002, RvS nr. 104.674 dd. 

14.03.2002…). 

Een schending van art. 3 EVRM kan niet worden aangenomen. 

Tot slot wijst verzoekende partij nog op een schending van artikel 8 EVRM. 

Verweerder laat gelden dat artikel 8 EVRM de eerbiediging van het recht op gezinsleven en de niet-

inmenging van enig openbaar gezag waarborgt bij de uitoefening van dat recht. Opdat een schending 

van de voormelde verdragsbepaling zou kunnen worden aangenomen, dient verzoekende partij zowel 

het bestaan van een beschermenswaardig privéleven, als de wijze waarop dit door de bestreden 

beslissing werd geschonden, voldoende nauwkeurig aan te tonen. 
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4.3.2.2.4. Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in 

de eerste plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende 

precieze wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te 

tonen, alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.” (RvV nr. 56.202 dd. 

17.02.2011) 

Verweerder laat gelden dat verzoekende partij haar vage beschouwingen niet volstaan opdat op 

voldoende nauwkeurige wijze een schending van artikel 8 EVRM aannemelijk zou worden gemaakt. 

Wat het bestaan van een gezinsleven betreft, refereert verzoekende partij naar de afstammingsband 

met haar dochter. 

Hoewel het gezinsleven van ouders en hun minderjarige kinderen wordt verondersteld, kan, 

overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg 

(EHRM 9 oktober 2003, nr. 48321/99, Slivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 2009, nr. 27319/07, 

Onur/Groot-Brittannië; N. MOLE, Asylum and the European Convention on Human Rights, Council of 

Europe Publishing, 2008, 97) slechts van een door artikel 8 van het EVRM beschermd gezinsleven 

tussen ouders en hun meerderjarige kinderen gesproken worden indien, naast de afstammingsband, 

een vorm van afhankelijkheid blijkt. 

Immers, “er wordt aangenomen dat in de relatie tussen een ouder en een meerderjarig kind het bestaan 

van bijkomende elementen van afhankelijkheid moet worden aangetoond die anders zijn dan de gewone 

affectieve banden” (R.v.V. nr. 66 750 van 19 september 2011, www.rvv-cce.be). 

In zoverre verzoekende partij voorhoudt dat zij door haar dochter verzorgd dient te worden, dient 

verweerder op te merken dat zij hiervan geen bewijs voorlegt, minstens dat zij niet aantoont dat zij niet 

door derden zou kunnen worden verzorgd. 

Er wordt geen beschermenswaardig gezinsleven aangetoond. 

De verwerende partij laat gelden dat in casu geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid EVRM 

dient te gebeuren. 

Immers heeft verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de bestreden 

beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. 

In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.” (zie onder andere RvV nr. 71 430 van 7 december 2011) 

In casu toont verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. Er 

zijn door verzoekende partij geen redenen aangegeven waarom haar dochter haar niet zou kunnen 

vergezellen naar het herkomstland. 

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen. 

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verwerende partij op dat het EHRM inzake immigratie er 

bij diverse gelegenheden aan heeft herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een 

vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 

komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003,Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, 

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM 

kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de 

door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om 

de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is 

het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de 

uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 

12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 

67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen 
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dat het belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie RvS 

nr. 40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.). 

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook RvS nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en RvV nr. 1493 dd. 30.08.2007). 

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie RvS nr 48.653, 20.07.1994, 

Arr. R. v. St. 1994, z.p.; RvS nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.) 

De ongegrondheid van verzoekende partij haar aanvraag heeft inderdaad niet tot gevolg dat 

verzoekende partij van haar dochter wordt gescheiden, doch enkel dat zij tijdelijk het land dient te 

verlaten met de mogelijkheid er terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de 

nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk en nadat de termijn van het 

inreisverbod is verstreken. De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het Belgisch 

grondgebied binnen te komen en er te verblijven, verzoeker dient evenwel te voldoen aan de door de 

Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook RvS nr.170.806 dd. 

04.05.2007, RvV nr. 4.070 dd. 27.11.2007). 

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

De beschouwingen van de verzoekende partij falen in feite en in rechte. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat aan verzoekende partij een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13) diende te worden afgeleverd. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de 

zorgvuldigheidsverplichting waarvan verzoekende partij de schending aanvoert. 

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen. 

 

3.3. In de mate verzoekster in haar middel verwijst naar de beslissingen d.d. 18 juni 2014 en 2 

september 2014 betreffende haar aanvragen om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet die ongegrond, respectievelijk onontvankelijk werden verklaard, kan worden volstaan 

met op te merken dat deze beroepen, die samen met de huidige zaak op de terechtzitting van 11 

februari 2015 werden behandeld, bij arresten nr. 139 853 en nr. 139 855 van 27 februari 2015 werden 

verworpen. Dit onderdeel kan dan ook niet dienstig worden aangevoerd ten aanzien van de bestreden 

beslissing. 

 

Met betrekking tot artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, volgens welk bij het nemen van een 

verwijderingsbeslissing rekening moet worden gehouden met het hoger belang van het kind, het gezins-

en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan, blijkt uit het administratief 

dossier (nota van 25 augustus 2014 van attaché K.J.) dat de volgende overwegingen werden gemaakt: 

 

“Gezins- en familieleven -> betrokkene toont niet dat het leegaal verblijvend meerderjarig kind in de 

onmogelijkheid verkeert om tijdelijk terug te keren naar het land van herkomst voor een familiaal bezoek. 

Indien betrokkene reeds gevolg had gegeven aan het eerder afgegeven bgv, had zij nog steeds de 

mogelijkheid om tijdelijk terug te keren naar België voor een familiaal bezoek. Door de verplichting om 

het grondgebied te verlaten te negeren is zij zelf verantwoordelijk voor de situatie waarin zij nu verkeert 

Hoger belang kind -> nvt 

Gezondheidstoestand -> hindert verwijdering niet. Er wordt nergens aangehaald dat een reis afgeraden 

word” 

 

Met betrekking tot haar gezondheidstoestand blijkt uit de gegevens van de zaak dat de verwerende 

partij overgegaan is tot de afgifte van het bestreden bevel precies na zich een standpunt te hebben 

gevormd met betrekking tot de aanvraag om medische verblijfsregularisatie, die op dezelfde dag werd 

genomen door dezelfde ambtenaar. Uit de hierboven vernoemde nota evenals uit de instructies d.d. 2 

september 2014 aan de burgemeester van Antwerpen om de weigeringsbeslissing 9ter en het bestreden 

bevel te betekenen aan verzoekster, kan in redelijkheid worden afgeleid dat beide beslissingen feitelijk 

samenhangen. Hieruit blijkt dan ook dat bij de afgifte van het bevel de gezondheidstoestand in acht 

werd genomen.  

Met betrekking tot de gezinstoestand en familiaal leven bevat de bestreden beslissing geen motieven. Er 

dient dan ook te worden teruggegrepen naar de reeds genoemde nota van 25 augustus 2014 waarin 

sprake is van een onderzoek naar de elementen vernoemd in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

De vermelding daarin dat haar dochter kan terugkeren naar het land van herkomst voor familiaal bezoek 
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doet geen afbreuk aan de vaststelling dat verzoekster bij haar aanvraag 9ter duidelijk gewezen heeft op 

het feit dat zij afhankelijk is van haar dochter en schoonzoon met wie zij samen leeft sinds 2005. Noch 

uit de vermelding van het feit dat verzoekster een eerder bevel om het grondgebied te verlaten niet heeft 

uitgevoerd, noch uit de overweging dat haar dochter haar kan komen bezoeken in Marokko, kan worden 

afgeleid dat de verwerende partij zich rekenschap heeft gegeven van het feit dat verzoekster sedert 

2005 een gezin vormt met haar dochter en schoonzoon. Evenmin kan uit het feit dat in de weigering om 

medische regularisatie van 10 juni 2014 werd overwogen dat verzoekster toegang heeft tot verzorging in 

haar land en dat het niet onwaarschijnlijk is dat ze niet zal kunnen rekenen op steun van familieleden, 

kennissen of vrienden, worden afgeleid dat werd rekening gehouden met haar familiale belangen zoals 

vereist door artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Uit de gegevens waarover de verwerende partij 

beschikte blijkt dat deze laatste op de hoogte was van het feit dat verzoekster in België een gezinsleven 

heeft sinds 2005. Uit de synthesenota, noch uit enig ander gegevens uit het dossier blijkt dat de 

verwerende partij bij de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met dit element rekening 

heeft gehouden. Het middel is in die mate gegrond. 

 

4. 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 

 

De beslissing van de gemachtigde van de Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 2 september 2014 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 zevenentwintig februari tweeduizend vijftien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN C. VERHAERT 

 


