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 nr. 188 975 van 27 juni 2017 

in de zaak RvV X / IX 
 
 

 In zake: 1) X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 
 
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 
 
Gezien het verzoekschrift dat X, X, X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 
9 december 2016 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de 
gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 10 
november 2016 tot afgifte van een inreisverbod. 
 
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 30 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 
23 februari 2017. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt voor 
de verzoekende partijen 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 
 
Eerste verzoekster, mevrouw G. L., diende op 13 november 2008 een asielaanvraag in bij de Dienst 
Vreemdelingenzaken. 
 
Op 25 augustus 2009 diende eerste verzoekster een eerste aanvraag om machtiging tot verblijf in op 
grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet). Die aanvraag 
werd op 29 september 2009 ontvankelijk verklaard en zij werd in het bezit gesteld van een attest van 
immatriculatie. 
 
Op 3 november 2009 weigerde het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (hierna 
verkort het CGVS) eerste verzoekster de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 
Tegen die beslissing diende eerste verzoekster een beroep in bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad), die haar eveneens beide statussen weigerde bij 
arrest nr. 42 913 van 30 april 2010. 
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Op 21 juni 2011 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 
9ter van de Vreemdelingenwet van 25 augustus 2009 ongegrond. 
 
Op 24 juni 2011 kreeg eerste verzoekster het bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker 
(bijlage 13quinquies). 
  
Op 19 juli 2011 dienden verzoekers gezamenlijk een nieuwe aanvraag om machtiging tot verblijf in op 
grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  
 
Op 19 oktober 2011 verklaarde de gemachtigde die aanvraag ontvankelijk en de familie werd in het 
bezit gesteld van een attest van immatriculatie. 
 
Op 24 november 2011 dienden alle verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 
artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 5 februari 2013 verklaarde de gemachtigde die aanvraag 
onontvankelijk. Tegen die beslissing diende eerste verzoekster een beroep in bij de Raad. 
 
Op 22 mei 2012 verklaarde de gemachtigde de voormelde aanvraag van 19 juli 2011 ongegrond. Deze 
beslissing werd op 6 juli 2012 ingetrokken en vervangen door de beslissing van 27 juli 2012, waarbij de 
aanvraag eveneens ongegrond werd verklaard.  
 
Op 5 februari 2013 kregen alle verzoekers het bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen voormelde 
bevelen om het grondgebied te verlaten stelden zij een beroep in bij de Raad. Bij arrest nr. 145 219 van 
11 mei 2015 verwierp de Raad het beroep gericht tegen de beslissingen van 5 februari 2013, waarbij de 
aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk 
werd verklaard en houdende de bevelen om het grondgebied te verlaten. 
 
Op 8 december 2015 dienden verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van 
artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  
 
Op 9 mei 2016 stelde de ambtenaar-geneesheer een advies op.  
 
Op 11 mei 2016 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 
9ter van de vreemdelingenwet van 8 december 2015 ontvankelijk doch ongegrond.  
 
Op dezelfde dag kregen verzoekers het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Tegen deze 
bevelen en de beslissing van 11 mei 2016 waarbij de medische regularisatieaanvraag ongegrond werd 
verklaard, dienden verzoekers een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad, gekend onder rolnummer 
192 495. Bij arrest nr. 188 974 van 27 juni 2017 verwierp de Raad dit beroep. 
 
Op 25 juli 2016 vorderden verzoekers bij uiterst dringende noodzakelijkheid als voorlopige maatregelen 
de versnelde behandeling van het beroep gericht tegen de beslissingen van 11 mei 2016. Bij arrest nr. 
179 110 van 8 december 2016 verwierp de Raad dit beroep daar het onontvankelijk was ratione 
temporis wegens laattijdig optreden.  
 
Op 10 november 2016 nam de gemachtigde een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 
met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Dit bevel werd door verzoekers niet aangevochten. 
 
Op 10 november 2016 nam de gemachtigde eveneens de beslissingen tot afgifte van een inreisverbod 
voor de duur van twee jaar (bijlage 13sexies).  
 
Dit zijn de thans bestreden beslissingen, waarvan de motiveringen luiden als volgt: 
 
Eerste bestreden inreisverbod in hoofde van G.L.: 
 
“Aan de Mevrouw die verklaart te heten: 
 
naam: G. 
voornaam: L. 
geboortedatum: […]1954 
geboorteplaats: C. 
nationaliteit: Armenië 
 
In voorkomend geval, ALIAS: / 
 
wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 
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wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 
die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 
er zich naar toe te begeven. 
De beslissing tot verwijdering van 10.11.2016 gaat gepaard met dit inreisverbod 
 
REDEN VAN DE BESLISSING: 
 
Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 
 
Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 
 
 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 
 
Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten (betekend 
op 30/06/2011,13/02/2013 en 23/06/2016). 
 
Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar: 
 
Betrokkene werd door de stad Oostende op 20/02/2013 geïnformeerd over de betekenis van een bevel 
om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het 
kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van 
de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 
Staatsblad 16 juni 2011). 
 
Betrokkene heeft op 13/11/2008 een asielaanvraag ingediend. Deze aanvraag werd verworpen door 
een beslissing van het CGVS op 06/11/2009. Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV 
ingediend op 05/12/2009. Dit beroep werd definitief verworpen op 04/05/2010. Deze beslissing met een 
bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13qq van 24/06/2011) werd per aangetekend schrijven 
betekend aan betrokkene op 30/06/2011. 
 
Betrokkene heeft op 24/11/2011 een regularisatieaanvraag ingediend op basis van artikel 9bis van de 
wet van 15/12/1980. Haar aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9bis werd onontvankelijk verklaard 
op 05/02/2013 met bevel om het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen. Deze beslissing werd 
betekend op 13/02/2013. Hiertegen werd beroep ingediend op 06/03/2013. Dit beroep werd verworpen 
op 11/05/2015. Hiertegen werd een cassatieberoep ingesteld, maar deze was niet toelaatbaar. Een 
schending van artikel 3 van het EVRM werd niet aannemelijk gemaakt. 
 
Betrokkene heeft op 25/08/2009 een eerste medische regularisatie ingediend (9ter van de 
Vreemdelingenwet). Deze aanvraag werd ontvankelijk doch ongegrond verklaard op 21/06/2011. 
Betrokkene nam kennis van deze beslissing op 30/06/2011. 
 
Betrokkene heeft op 19/07/2011 een tweede medische regularisatie ingediend (9ter van de 
Vreemdelingenwet). Deze aanvraag werd ontvankelijk bevonden bij beslissing van 19/10/2011. Op basis 
van een ongunstig medisch advies werd betrokkene in het bezit gesteld van de beslissing van 
22/05/2012 waarbij de aanvraag 9ter ongegrond verklaard werd. Tegen deze beslissing werd een 
verzoek tot nietigverklaring ingediend op 29/06/2012. Dit gaf aanleiding tot de intrekking van 
06/07/2012. Waarop er een nieuwe beslissing werd genomen op 27/07/2012: ongegrond. Deze werd 
betekend door betrokkene op 16/08/2012. Hiertegen werd opnieuw een beroep bij de RVV ingediend. 
Waarop de betrokken partij afstand van geding deed op 4/10/2012. 
 
Betrokkene heeft op 08/12/2015 een derde medische regularisatie ingediend (9ter van de 
Vreemdelingenwet). Deze aanvraag werd ontvankelijk doch ongegrond verklaard op 11/05/2016 met 
een bevel om het grondgebied onmiddellijk te verlaten. Betrokkene nam kennis van deze beslissing op 
23/06/2016. Hiertegen werd een beroep ingesteld bij de RVV, maar deze is niet schorsend. 
 
Hoewel er geen gunstig gevolg aan werd gegeven, heeft zij niet getwijfeld om op illegale wijze in België 
te verblijven. Gelet op al deze elementen en op de hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het 
grondgebied te willen verblijven, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel in het belang van de 
immigratiecontrole. Uit onderzoek van het dossier blijkt namelijk dat er geen specifieke omstandigheden 
aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan 2 jaar. 
 
De kinderen (A. K. ° […]1980 + partner en A. H. ° […]1982) en de kleinkinderen van betrokkene 
verblijven eveneens illegaal op het grondgebied. Aangezien de hele familie wordt teruggestuurd naar 
Armenië is er geen sprake van een schending van artikel 8 EVRM. 
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De kleinkinderen van betrokkene zijn 8 en 4 jaar oud. Gelet op de jonge leeftijd kunnen zij zich nog 
gemakkelijk aanpassen aan een andere leefomgeving (EHRM 12 juni 2012, nr. 54131/10, § 90) (RVV, 
nr. 145.827 van 21 mei 2015). De ouders spreken gebrekkig Nederlands, maar communiceren in het 
Armeens met hun kinderen. Daarom kunnen we ervan uitgaan dat de kinderen de Armeense taal 
voldoende machtig zijn. Wat de 2 minderjarige kinderen die school lopen betreft, kan ook nog gesteld 
worden dat een onderbreking van het huidig schooljaar te wijten is aan het feit dat de verzoekende 
partijen niet vrijwillig gevolg gegeven hebben aan de bevelen om het grondgebied te verlaten. 
Daarnaast hebben zij ook geen gebruik gemaakt van de procedure voorzien in artikel 74/14, 1 van de 
Vreemdelingenwet dat de mogelijkheid biedt om aan de verwerende partij een verlenging van de 
uitvoeringstermijn te bekomen van een bevel om het grondgebied te verlaten omwille van specifieke 
omstandigheden zoals het bestaan van schoolgaande kinderen. Het recht op onderwijs is namelijk niet 
absoluut. Nergens blijkt ook dat in het land van herkomst geen onderwijs kan worden verkregen. 
 
Uit de loutere omstandigheid dat zij de afgelopen 8 jaar in precair en illegaal verblijf een privéleven heeft 
opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming 
tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 
44328/98, Solomon v. Nederland, EHRM 31 juli 2008 nr. 265/07, Darren Omoregie v, Noorwegen; 
EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, 
Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77). 
 
Het staat betrokkene bovendien vrij om desgevallend op eender welk moment gedurende de komende 2 
jaar een opschorting of opheffing van het inreisverbod te vragen in het kader van haar recht op gezins- 
en familiaal leven, overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen terzake. Indien betrokkene 
effectief voldoet aan de voorwaarden om een recht op verblijf in het Rijk te bekomen hoeft onderhavig 
inreisverbod voor haar dan ook geenszins een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te vormen. 
...” 
 
Het tweede bestreden inreisverbod in hoofde van A.H.: 
 
“Aan de Heer die verklaart te heten: 
naam: A. 
voornaam: H. 
geboortedatum: […]1982 
geboorteplaats: S. 
nationaliteit: Armenië 
 
In voorkomend geval, ALIAS: / 
 
wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 
 
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. 
 
De beslissing tot verwijdering van 10.11.2016 gaat gepaard met dit inreisverbod  
 
REDEN VAN DE BESLISSING: 
 
Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 
 
Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 
 
 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 
 
Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten (betekend 
op 30/06/2011,13/02/2013 en 23/06/2016). 
 
Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar: 
 
Betrokkene werd door de stad Oostende op 20/02/2013 geïnformeerd over de betekenis van een bevel 
om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het 
kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van 
de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 
Staatsblad 16 juni 2011). 
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Betrokkene heeft op 13/11/2008 een asielaanvraag ingediend. Deze aanvraag werd verworpen door 
een beslissing van het CGVS op 06/11/2009. Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV 
ingediend op 05/12/2009. Dit beroep werd definitief verworpen op 04/05/2010. Deze beslissing met een 
bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13qq van 24/06/2011) werd per aangetekend schrijven 
betekend aan betrokkene op 30/06/2011. 
 
Betrokkene heeft op 24/11/2011 een regularisatieaanvraag ingediend op basis van artikel 9bis van de 
wet van 15/12/1980. Zijn aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9bis werd onontvankelijk verklaard op 
05/02/2013 met bevel om het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen. Deze beslissing werd betekend 
op 13/02/2013. Hiertegen werd beroep ingediend op 06/03/2013. Dit beroep werd verworpen op 
11/05/2015. Hiertegen werd een cassatieberoep ingesteld, maar deze was niet toelaatbaar. Een 
schending van artikel 3 van het EVRM werd niet aannemelijk gemaakt. 
 
Betrokkene heeft op 25/08/2009 een eerste medische regularisatie ingediend (9ter van de 
Vreemdelingenwet). Deze aanvraag werd ontvankelijk doch ongegrond verklaard op 21/06/2011. 
Betrokkene nam kennis van deze beslissing op 30/06/2011. 
 
Betrokkene heeft op 19/07/2011 een tweede medische regularisatie ingediend (9ter van de 
Vreemdelingenwet). Deze aanvraag werd ontvankelijk bevonden bij beslissing van 19/10/2011. Op basis 
van een ongunstig medisch advies werd betrokkene in het bezit gesteld van de beslissing van 
22/05/2012 waarbij de aanvraag 9ter ongegrond verklaard werd. Tegen deze beslissing werd een 
verzoek tot nietigverklaring ingediend op 29/06/2012. Dit gaf aanleiding tot de intrekking van 
06/07/2012. Waarop er een nieuwe beslissing werd genomen op 27/07/2012: ongegrond. Deze werd 
betekend door betrokkene op 16/08/2012. Hiertegen werd opnieuw een beroep bij de RVV ingediend. 
Waarop de betrokken partij afstand van geding deed op 4/10/2012. 
 
Betrokkene heeft op 08/12/2015 een derde medische regularisatie ingediend (9ter van de 
Vreemdelingenwet). Deze aanvraag werd ontvankelijk doch ongegrond verklaard op 11/05/2016 met 
een bevel om het grondgebied onmiddellijk te verlaten. Betrokkene nam kennis van deze beslissing op 
23/06/2016. Hiertegen werd een beroep ingesteld bij de RVV, maar deze is niet schorsend. 
 
Betrokkene werd door de stad Oostende op 20/02/2013 geïnformeerd over de betekenis van een bevel 
om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het 
kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van 
de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 
Staatsblad 16 juni 2011). 
 
Hoewel er geen gunstig gevolg aan werd gegeven, heeft hij niet getwijfeld om op illegale wijze in België 
te verblijven. Gelet op al deze elementen en op de hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het 
grondgebied te willen verblijven, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel in het belang van de 
immigratiecontrole. Uit onderzoek van het dossier blijkt namelijk dat er geen specifieke omstandigheden 
aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan 2 jaar. 
 
De moeder (G. L. ° […]1954), broer (A. K. ° […]1980) en het gezin van zijn broer verblijven eveneens 
illegaal op het grondgebied. Aangezien de hele familie wordt teruggestuurd naar Armenië is er geen 
sprake van een schending van artikel 8 EVRM. 
 
De kinderen van betrokkenes broer zijn 8 en 4 jaar oud. Gelet op de jonge leeftijd kunnen zij zich nog 
gemakkelijk aanpassen aan een andere leefomgeving (EHRM 12 juni 2012, nr. 54131/10, § 90) (RVV, 
nr. 145.827 van 21 mei 2015). De ouders spreken gebrekkig Nederlands, maar communiceren in het 
Armeens met hun kinderen. Daarom kunnen we ervan uitgaan dat de kinderen de Armeense taal 
voldoende machtig zijn. Wat de 2 minderjarige kinderen die school lopen betreft, kan ook nog gesteld 
worden dat een onderbreking van het huidig schooljaar te wijten is aan het feit dat de verzoekende 
partijen niet vrijwillig gevolg gegeven hebben aan de bevelen om het grondgebied te verlaten. 
Daarnaast hebben zij ook geen gebruik gemaakt van de procedure voorzien in artikel 74/14, 1 van de 
Vreemdelingenwet dat de mogelijkheid biedt om aan de verwerende partij een verlenging van de 
uitvoeringstermijn te bekomen van een bevel om het grondgebied te verlaten omwille van specifieke 
omstandigheden zoals het bestaan van schoolgaande kinderen. Het recht op onderwijs is namelijk niet 
absoluut. Nergens blijkt ook dat in het land van herkomst geen onderwijs kan worden verkregen. 
 
Uit de loutere omstandigheid dat hij de afgelopen 8 jaar in precair en illegaal verblijf een privéleven heeft 
opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming 
tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 
44328/98, Solomon v. Nederland, EHRM 31 juli 2008 nr. 265/07, Darren Omoregie v, Noorwegen; 
EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, 
Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77). 
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Het staat betrokkene bovendien vrij om desgevallend op eender welk moment gedurende de komende 2 
jaar een opschorting of opheffing van het inreisverbod te vragen in het kader van zijn recht op gezins- 
en familiaal leven, overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen terzake. Indien betrokkene 
effectief voldoet aan de voorwaarden om een recht op verblijf in het Rijk te bekomen hoeft onderhavig 
inreisverbod voor hem dan ook geenszins een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te vormen.” 
 
Het derde bestreden inreisverbod in hoofde van A.K.: 
 
“Aan de Heer die verklaart te heten: 
naam: A. 
voornaam: K. 
geboortedatum: […]1980 
geboorteplaats: S. 
nationaliteit: Armenië 
 
In voorkomend geval, ALIAS: / 
 
wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 
 
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. 
 
De beslissing tot verwijdering van 10.11.2016 gaat gepaard met dit inreisverbod. 
 
REDEN VAN DE BESLISSING: 
 
Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 
 
Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 
 
 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 
 
Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten (betekend 
op 20/02/2013 en 23/06/2016) 
 
Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar: 
 
Betrokkene werd door de stad Oostende op 20/02/2013 geïnformeerd over de betekenis van een bevel 
om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het 
kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van 
de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 
Staatsblad 16 juni 2011). 
 
Betrokkene heeft op 13/11/2008 een asielaanvraag ingediend. Deze aanvraag werd verworpen door 
een beslissing van het CGVS op 06/11/2009. Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV 
ingediend op 05/12/2009. Dit beroep werd definitief verworpen op 04/05/2010. Deze beslissing met een 
bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13qq van 24/06/2011) werd per aangetekend schrijven 
betekend aan betrokkene op 30/06/2011. 
 
Betrokkene heeft twee regularisatieaanvragen ingediend op basis van artikel 9bis van de wet van 
15/12/1980, waarvan de laatste op 24/11/2011. Zijn aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9bis werd 
onontvankelijk verklaard op 05/02/2013 met bevel om het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen. 
Deze beslissing werd betekend op 20/02/2013. Hiertegen werd beroep ingediend op 06/03/2013. Dit 
beroep werd verworpen op 11/05/2015. Hiertegen werd een cassatieberoep ingesteld, maar deze was 
niet toelaatbaar. Een schending van artikel 3 van het EVRM werd niet aannemelijk gemaakt. 
 
Betrokkene heeft drie aanvragen tot medische regularisatie ingediend (9ter van de Vreemdelingenwet), 
waarvan de laatste op 08/12/2015. Deze aanvraag werd ontvankelijk doch ongegrond verklaard op 
11/05/2016 met een bevel om het grondgebied onmiddellijk te verlaten. Betrokkene nam kennis van 
deze beslissing op 23/06/2016. Hiertegen werd een beroep ingesteld bij de RVV, maar deze is niet 
schorsend. Een schending van artikel 3 EVRM werd niet aannemelijk gemaakt. 
 
Hoewel er geen gunstig gevolg aan werd gegeven, heeft hij niet getwijfeld om op illegale wijze in België 
te verblijven. Gelet op al deze elementen en op de hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het 
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grondgebied te willen verblijven, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel in het belang van de 
immigratiecontrole. Uit onderzoek van het dossier blijkt namelijk dat er geen specifieke omstandigheden 
aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan 2 jaar. 
 
Aangezien het hele gezin wordt teruggestuurd is er geen sprake van een schending van artikel 8 EVRM. 
Ook de moeder en de broer van betrokkene verblijven illegaal in het land en zullen samen met het gezin 
teruggestuurd worden naar het land van herkomst. 
 
Betrokkenes kinderen zijn 8 en 4 jaar oud. Gelet op de jonge leeftijd kunnen zij zich nog gemakkelijk 
aanpassen aan een andere leefomgeving (EHRM 12 juni 2012, nr. 54131/10, § 90) (RVV, nr. 145.827 
van 21 mei 2015). De ouders spreken gebrekkig Nederlands, maar communiceren in het Armeens met 
hun kinderen. Daarom kunnen we ervan uitgaan dat de kinderen de Armeense taal voldoende machtig 
zijn. Wat de 2 minderjarige kinderen die school lopen betreft, kan ook nog gesteld worden dat een 
onderbreking van het huidig schooljaar te wijten is aan het feit dat de verzoekende partijen niet vrijwillig 
gevolg gegeven hebben aan de bevelen om het grondgebied te verlaten. Daarnaast hebben zij ook 
geen gebruik gemaakt van de procedure voorzien in artikel 74/14, 1 van de Vreemdelingenwet dat de 
mogelijkheid biedt om aan de verwerende partij een verlenging van de uitvoeringstermijn te bekomen 
van een bevel om het grondgebied te verlaten omwille van specifieke omstandigheden zoals het 
bestaan van schoolgaande kinderen. Het recht op onderwijs is namelijk niet absoluut. Nergens blijkt ook 
dat in het land van herkomst geen onderwijs kan worden verkregen. 
 
Uit de loutere omstandigheid dat hij de afgelopen 8 jaar in precair en illegaal verblijf een privéleven heeft 
opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming 
tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 
44328/98, Solomon v. Nederland, EHRM 31 juli 2008 nr. 265/07, Darren Omoregie v, Noorwegen; 
EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, 
Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77). 
 
Het staat betrokkene bovendien vrij om desgevallend op eender welk moment gedurende de komende 2 
jaar een opschorting of opheffing van het inreisverbod te vragen in het kader van zijn recht op gezins- 
en familiaal leven, overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen terzake. Indien betrokkene 
effectief voldoet aan de voorwaarden om een recht op verblijf in het Rijk te bekomen hoeft onderhavig 
inreisverbod voor hem dan ook geenszins een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te vormen.” 
 
Het vierde bestreden inreisverbod in hoofde van K.A.: 
 
“Aan de Mevrouw die verklaart te heten: 
naam: K. 
voornaam: A. 
geboortedatum: […]1982 
geboorteplaats: S. / Armenië 
nationaliteit: Armenië 
 
In voorkomend geval, ALIAS: / 
 
wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 
 
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. 
 
De beslissing tot verwijdering van 10.11.2016 gaat gepaard met dit inreisverbod  
 
REDEN VAN DE BESLISSING: 
 
Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 
 
Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 
 
 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 
 
Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten (betekend 
op 20/02/2013 en 23/06/2016). 
 
Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar: 
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Betrokkene werd door de stad Oostende op 20/02/2013 geïnformeerd over de betekenis van een bevel 
om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het 
kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van 
de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 
Staatsblad 16 juni 2011). 
 
Betrokkene heeft twee regularisatieaanvragen ingediend op basis van artikel 9bis van de wet van 
15/12/1980, deze werden verworpen. De laatste aanvraag werd ingediend op 24/11/2011. Haar 
aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9bis werd onontvankelijk verklaard op 05/02/2013 met bevel om 
het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen. Deze beslissing werd betekend op 20/02/2013. Hiertegen 
werd beroep ingediend op 06/03/2013. Dit beroep werd verworpen op 11/05/2015. Hiertegen werd een 
cassatieberoep ingesteld, maar deze was niet toelaatbaar. Een schending van artikel 3 van het EVRM 
werd niet aannemelijk gemaakt. 
 
Betrokkene heeft twee medische regularisatie aanvragen ingediend (9ter van de Vreemdelingenwet), 
deze werden beide verworpen. De laatste werd ingediend op 08/12/2015. Deze aanvraag werd 
ontvankelijk doch ongegrond verklaard op 11/05/2016 met een bevel om het grondgebied onmiddellijk te 
verlaten. Betrokkene nam kennis van deze beslissing op 23/06/2016. Hiertegen werd een beroep 
ingesteld bij de RVV, maar deze is niet schorsend. Een schending van artikel 3 van het EVRM werd niet 
aannemelijk gemaakt. 
 
Ze zou lijden aan FMF (familiale mediterrane koorts). Uit de vaststellingen van de afdeling 9ter van DVZ 
is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, 
en kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling 
strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat daarnaast geen stukken die er op 
kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van de DVZ de gezondheidstoestand van betrokkene in die 
mate zou zijn gewijzigd, dat betrokkene bij haar verwijdering een reëel risico loopt op een behandeling 
strijdig met artikel 3 van het EVRM. In Armenië is een adequate behandeling mogelijk van de medische 
aandoening, deze is bovendien voldoende toegankelijk. Derhalve is er geen medisch bezwaar in 
verband met een terugkeer naar het land van herkomst. 
 
Hoewel er geen gunstig gevolg aan werd gegeven, heeft hij niet getwijfeld om op illegale wijze in België 
te verblijven. Gelet op al deze elementen en op de hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het 
grondgebied te willen verblijven, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel in het belang van de 
immigratiecontrole. Uit onderzoek van het dossier blijkt namelijk dat er geen specifieke omstandigheden 
aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan 2 jaar. 
 
Aangezien het hele gezin wordt teruggestuurd is er geen sprake van een schending van artikel 8 EVRM. 
Ook de moeder en de broer van de echtgenote ( A.K. ° (…)1980) van betrokkene verblijven illegaal in 
het land en zullen samen met het gezin teruggestuurd worden naar het land van herkomst. 
 
Betrokkenes kinderen zijn 8 en 4 jaar oud. Gelet op de jonge leeftijd kunnen zij zich nog gemakkelijk 
aanpassen aan een andere leefomgeving (EHRM 12 juni 2012, nr. 54131/10, § 90) (RVV, nr. 145.827 
van 21 mei 2015). De ouders spreken gebrekkig Nederlands, maar communiceren in het Armeens met 
hun kinderen. Daarom kunnen we ervan uitgaan dat de kinderen de Armeense taal voldoende machtig 
zijn. Wat de 2 minderjarige kinderen die school lopen betreft, kan ook nog gesteld worden dat een 
onderbreking van het huidig schooljaar te wijten is aan het feit dat de verzoekende partijen niet vrijwillig 
gevolg gegeven hebben aan de bevelen om het grondgebied te verlaten. Daarnaast hebben zij ook 
geen gebruik gemaakt van de procedure voorzien in artikel 74/14, 1 van de Vreemdelingenwet dat de 
mogelijkheid biedt om aan de verwerende partij een verlenging van de uitvoeringstermijn te bekomen 
van een bevel om het grondgebied te verlaten omwille van specifieke omstandigheden zoals het 
bestaan van schoolgaande kinderen. Het recht op onderwijs is namelijk niet absoluut. Nergens blijkt ook 
dat in het land van herkomst geen onderwijs kan worden verkregen. 
 
Uit de loutere omstandigheid dat zij de afgelopen 8 jaar in precair en illegaal verblijf een privéleven heeft 
opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming 
tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 
44328/98, Solomon v. Nederland, EHRM 31 juli 2008 nr. 265/07, Darren Omoregie v, Noorwegen; 
EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, 
Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77). 
 
Het staat betrokkene bovendien vrij om desgevallend op eender welk moment gedurende de komende 2 
jaar een opschorting of opheffing van het inreisverbod te vragen in het kader van zijn recht op gezins- 
en familiaal leven, overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen terzake. Indien betrokkene 
effectief voldoet aan de voorwaarden om een recht op verblijf in het Rijk te bekomen hoeft onderhavig 
inreisverbod voor haar dan ook geenszins een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te vormen.” 
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Op 19 januari 2017 werden G.L., A.H. en A.K. gerepatrieerd door de gemachtigde. Vierde verzoekster 
werd niet verwijderd daar zij ontsnapte uit de FITT-woning. 
 
2. Onderzoek van het beroep 
 
In hun enig middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van 
de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht, van 
artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, van artikel 13 van het Europees Verdrag tot Bescherming van 
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 verkort het EVRM) iuncto artikel 3 van het EVRM, van 
artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna verkort het Handvest) 
iuncto de artikelen 1 en 35 van het Handvest, van de materiële motivatieplicht en van de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het 
evenredigheidsbeginsel en van de hoorplicht. 
 
Zij lichten hun enig middel toe als volgt: 
 
“Gelet op artikel 62 vreemdelingenwet, artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991, alsook de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur, dient een administratieve beslissing in vreemdelingenzaken 
afdoende gemotiveerd te zijn. 
Dit betreft enerzijds een noodzaak tot formele en anderzijds een noodzaak tot inhoudelijke motivatie in 
concreto. 
Art. 74/11, §1 Vreemdelingenwet bepaalt: “De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door 
rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval. 
De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 
gevallen : 
1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 
2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd.” 
In casu zijn de bestreden inreisverboden gesteun op artikel 74/11, §1, tweede lid, 2° Vw.: 
“een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd.” (zie stuk 1a t.e.m. 1d). 
Deze argumentatie is evenwel niet volledig correct. 
De bestreden inreisverboden stellen zonder enige nuance (stuk 1): 
“Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten (betekend 
op 30/06/2011, 13/02/2013 en 23.06.2016)” 
Evenwel gaat verweerder bij haar verplicht individueel onderzoek overeenkomstig art. 74/11 Vw. echter 
voorbij aan het gegeven van de bevelen van 30/06/2011 en 13/02/2013 beiden reeds impliciet doch 
zeker uit het rechtsverkeer zijn verdwenen door navolgend ontvankelijk verklaarde verzoeken tot 
verblijfsmachtiging om medische redenen overeenkomstig art. 9ter Vw. 
“Aangezien een vreemdeling niet terzelfdertijd onderworpen kan zijn aan een bevel om het grondgebied 
te verlaten en beschikken over een tijdelijke verblijfstitel (RvS 10 december 2015, nr. 233.201; RvS 16 
december 2014, nr. 229.575; RvS 30 september 2009, nr. 196.530; RvS 28 augustus 2008, nr. 
185.895), dient de bestreden beslissing als impliciet doch zeker opgeheven te worden beschouwd. Het 
beroep is derhalve zonder voorwerp.” 
(zie beschikking in de zaak RvV 179.892 n.a.v. een verzoek tot nietigverklaring en tot schorsing van 
tenuitvoerlegging tegen een bevel om het grondgebied te verlaten – stuk 4). 
Immers werd op respectievelijk 19/10/2011 en op 11/05/2016 een medische regularisatie ontvankelijk 
verklaard door verweerder. 
Het laatste bevel, zijnde dat van 23/06/2016, werd bestreden samen met de ongegrondheidsbeslissing 
9ter, middels verzoek tot nietigverklaring en tot schorsing van tenuitvoerlegging per verzoekschrift RvV 
van 25/07/2016 zoals hangend voor de Raad onder het rolnummer RvV 192.495. 
Het behoort tot de fundamentele rechten van verdediging en het recht op een daadwerkelijk 
rechtsmiddel voor een verzoekende vreemdeling om een weigeringsbeslissing en daaraan gekoppeld 
bevel aan te vechten met een prima facie gegronde argumentatie. 
Bijgevolg is de blote bewering van verweerder alsdat betrokkenen géén gevolg hebben gegeven aan 
eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten betekend op 30/06/2011, 13/02/2013 en 23/06/2016 
niet correct zodat dit inreisverbod niet correct op deze grondslag (art. 74/11, §1, tweede lid, 2° Vw.) kan 
afgeleverd worden. 
Alleen al om deze reden dringt de verbreking van de bestreden beslissing wegens schending van de 
materiële motivatieplicht in samenlezing met het zorgvuldigheidsbeginsel zich op. 
Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt hierbij in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar 
beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 
2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het 
zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing haar 
oordeel moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken 
(RvV nr. 80.585 van 2 mei 2012). 
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Doch er is meer. De bepaling van de duurtijd van een inreisverbod, behelst een discretionaire 
bevoegdheid en aldus géén gebonden bevoegdheid voor verweerder. Aldus kan verweerder binnen zijn 
discretionaire bevoegdheid op dit punt (art. 74/11, §1, tweede lid Vw) variëren tussen een inreisverbod 
van minimum 1 dag tot een inreisverbod van maximum 3 jaar, hierbij rekening houdend met de 
specifieke omstandigheden eigen aan elk dossier. 
Dit heeft evident zijn onmiddellijke impact op de motiveringsplicht: 
Hoe groter de discretionaire bevoegdheid of beoordelingsmarge van het bestuur, hoe strenger de 
motiveringsplicht wordt opgevat (RvS nr. 43.560 van 30 juni 1993, R.W. 1994-95, noot I. OPDEBEEK; 
RvS nr. 43.556, 30 juni 1993). 
“De omvang van de motiveringsplicht is dus evenredig met de omvang van de discretionaire 
bevoegdheid waarover de overheid beschikt. Wanneer de toepasselijke regelgeving aan het bestuur de 
vrijheid laat om al dan niet een beslissing te nemen, of de keuze laat tussen verschillende mogelijke 
beslissingen, is het bestuur verplicht zijn keuze te verantwoorden. Ook bij de invulling van vage normen, 
zal een uitgebreider motivering noodzakelijk zijn. De precieze, concrete motieven moeten uitdrukkelijk 
en nauwkeurig worden vermeld.” 
(OPDEBEEK, I. en COOLSAET, A., Formele Motivering van bestuurshandelingen, Administratieve 
rechtsbibliotheek, Die Keure, Brugge, 1999, p. 149, nr. 185). 
De discretionaire bevoegdheid / de beoordelingsmarge van verweerder is zéér groot inzake 
inreisverboden. De motivatieplicht kan in deze dan ook niet lichtzinnig worden opgevat. 
De wet bepaalt aldus uitdrukkelijk als gebod aan de Dienst Vreemdelingenzaken om bij wenst tot 
afleveren van een inreisverbod verplicht rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk 
geval. Dit werd in casu niet, minstens fundamenteel onvoldoende (zie supra) gedaan. 
In tegendeel houdt verweerder in casu voor alsof hij niet onder de opgelegde twee jaar KAN opleggen 
(stuk 1): 
“Uit onderzoek van het dossier blijkt namelijk dat er geen specifieke omstandigheden aanwezig zijn die 
kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan 2 jaar.” 
Op geen enkele wijze kan worden begrepen waarom verweerder de mening is toegedaan dat hij in casu 
“niet minder dan twee jaar kan opleggen” ?! Verweerder kan (indien hij een correcte rechtsgrond heeft 
ter oplegging van een inreisverbod – quod non – zie supra) wel degelijk een lager inreisverbod 
opleggen, desgevallend zelfs één dag. 
Dit blijkt evenzoveel uit de bewoordingen van de voorbereidende werken inzake de Europese Richtlijn 
ter zake (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52005PC0391): 
“De duur van het inreisverbod wordt per geval, op basis van de omstandigheden, bepaald.” 
De verbreking van het inreisverbod dringt zich dan ook op. 
De blote (standaard)bewering van verweerder “het staat betrokkene bovendien vrij om desgevallend op 
eender welk moment gedurende de komende 2 jaar een opschorting of opheffing van het inreisverbod te 
vragen in het kader van haar recht op gezins- en familiaal leven, overeenkomstig de vigerende wettelijke 
bepalingen ter zake” kan niet tot een andere conclusie doen komen. Immers is dit een volkomen blote 
bewering, wars van de juridische realiteit. Verzoekers verwijzen naar artikel 74/12 Vw. volgens hetwelk 
verzoekster enkel na verloop van enige tijd kan verzoeken aan de Belgische Ambassade in hun land 
van herkomst of verweerder zo vriendelijk wil zijn om dit inreisverbod op te heffen. Verweerder heeft 
zelfs niet eens de plicht om hierop te antwoorden (art. 74/12, §4 Vw). De ter zake vigerende 
wetsbepalingen zijn bijgevolg slechts een lege doos te noemen in de praktijk zodat deze geen soelaas 
kunnen bieden om dit afgeleverd inreisverbod te ‘compenseren’. * * * 
Verzoekers hebben een prima facie gegrond beroep hangende tegen de ongegrondverklaring 9ter met 
hieraan gekoppeld bevel om het grondgebied te verlaten. Deze procedure is voor de Raad hangend 
onder rolnummer RvV 192.495. 
Verzoekers dienen in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie over een ernstig en 
daadwerkelijk rechtsmiddel te beschikken tegen een ongegrondverklaring 9ter. 
Artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie bepaalt verder: 
“eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, heeft 
recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde 
voorwaarden. 
Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke 
termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder heeft de 
mogelijkheden zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen. 
Rechtsbijstand wordt verleend aan diegenen die niet over toereikende financiële middelen beschikken, 
voor zover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen.” 
Zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veronderstelt het bij artikel 
13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde recht op daadwerkelijke 
rechtshulp dat de personen die een verdedigbare grief aanvoeren, die is afgeleid uit de schending van 
artikel 3 van hetzelfde Verdrag, toegang hebben tot een rechtscollege dat bevoegd is om de inhoud van 
de grief te onderzoeken en om het gepaste herstel te bieden. Het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens heeft herhaaldelijk geoordeeld dat, «gelet op het belang dat [het] hecht aan artikel 3 van het 
Verdrag en aan de onomkeerbare aard van de schade die kan worden veroorzaakt wanneer het risico 
van foltering of slechte behandelingen zich voordoet […], artikel 13 eist dat de betrokkene toegang heeft 
tot een van rechtswege opschortend beroep » (EHRM, 26 april 2007, Gebremedhin (Gaberamadhien) t. 
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Frankrijk, § 66; zie EHRM, 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, § 293; 2 februari 2012, I.M. 
t. Frankrijk, §§ 134 en 156; 2 oktober 2012, Singh en anderen t. België, § 92). 
Specifiek inzake de noodzaak tot een van rechtswege schorsend beroep tegen een weigering 9ter Vw. 
als ongegrond, in dossiers waarin de ernstige medische aandoening een vaststaand gegeven is (quod 
in casu) werden reeds minstens twee arresten geveld door het Hof van Justitie. De bespreking van deze 
arresten op de website van het Kruispunt Migratie-Integratie is zeer duidelijk: 
“In de arresten M’Bodj en Abdida van 18 december 2014 zegt het Hof van Justitie aan welke minimale 
Europese normen de medische regularisatie (artikel 9ter Verblijfswet) en de rechten van betrokkenen 
moeten voldoen: 

bescherming, maar een nationale verblijfsregeling om humanitaire redenen. Het Europees asielstelsel is 
niet van toepassing. 

er-aanvraag geweigerd wordt en de betrokkene beroep instelt tegen de weigering, mag 
deze persoon in uitzonderlijke situaties niet uitgewezen worden tijdens de beroepsprocedure. Hij heeft 
ook recht op dringende medische zorg en op essentiële behandeling van de ziekte, en op voorziening in 
de elementaire levensbehoeften. De Europese Terugkeerrichtlijn en het Handvest van de grondrechten 
van de EU zijn van toepassing. 
Terugkeerrichtlijn en Handvest Grondrechten van toepassing 
Het Hof stelt echter in de zaak Abdida dat deze mensen zich wel op de Terugkeerrichtlijn (richtlijn 
2008/115/EG) en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Handvest) kunnen 
beroepen. 
Zij hebben recht op een zekere bescherming in geval van een geweigerde 9ter-aanvraag: Procedurele 
garanties tegen terugkeerbesluiten 
Volgens artikel 19, lid 2 van het Handvest mag niemand worden uitgewezen naar een land waar hij een 
ernstig risico loopt op onmenselijke of vernederende behandeling. Die bepaling moeten we interpreteren 
aan de hand van artikel 3 EVRM en de rechtspraak van het EHRM daarover. Het EHRM hanteert hier 
een zeer hoge drempel van hardheid. Bij een repatriëring van een ernstig zieke vreemdeling naar een 
land met minder geschikte middelen om de ziekte te behandelen, spreken we maar van een schending 
van artikel 3 EVRM: 

 
 

Artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn verbiedt lidstaten om ernstig zieke personen te repatriëren naar een 
land waar geen adequate behandeling beschikbaar is wanneer die repatriëring een schending zou 
uitmaken van artikel 19, lid 2 van het Handvest en artikel 3 EVRM. De schade die voortvloeit uit de 
repatriëring moet daarvoor ernstig en onherstelbaar zijn. 
Wanneer de gezondheidstoestand door de repatriëring zodanig ernstig en onomkeerbaar zou 
verslechteren, is in er dat geval een van rechtswege schorsend beroep nodig. Dat wil zeggen dat de 
zieke de repatriëring moet kunnen tegenhouden tot aan de uitspraak in beroep over het 
terugkeerbesluit. Artikel 47 van het Handvest garandeert een recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel. 
Dat artikel is gebaseerd op artikel 13 EVRM. Het EHRM verduidelijkte al in zijn rechtspraak dat artikel 
13 een van rechtswege opschortend effect garandeert bij beroepen tegen terugkeerbesluiten wanneer 
er zwaarwegende gronden zijn voor een ernstig risico op behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. 
Sociale rechten 
Wanneer een lidstaat verplicht is om de repatriëring uit te stellen omdat de ernstig zieke vreemdeling 
een beroep heeft ingesteld tegen het terugkeerbesluit zoals hierboven beschreven, moeten de lidstaten 
zoveel mogelijk rekening houden met de volgende principes voorzien in artikel 14 Terugkeerrichtlijn: 
a) de eenheid van het gezin garanderen, als er andere gezinsleden in het land zijn; 
b) de dringende medische zorg en essentiële behandeling van de ziekte voorzien; 
c) de toegang tot het basisonderwijs garanderen, afhankelijk van de duur van hun verblijf; 
d) de speciale behoeften van kwetsbare personen in acht nemen. 
Het Hof benadrukt verder dat lidstaten in de mate van het mogelijke moeten voorzien in elementaire 
levensbehoeften, als de ernstig zieke vreemdeling daar zelf niet in zou kunnen voorzien. De medische 
zorg zou immers geen echte uitwerking hebben als die niet samen gaat met de voorziening in de 
basisbehoeften. De lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze daarin voorzien. Dit volgt uit considerans 12 
van de Terugkeerrichtlijn. (Zie hierover ook ECSR 1 juli 2014, nr. 90/2013 en 2 juli 2014, nr. 86/2012.) 
Concrete gevolgen in België op vlak van daadwerkelijk rechtsmiddel 
Wanneer een ernstig zieke vreemdeling in beroep gaat tegen een weigering van een 9ter-aanvraag met 
een verdedigbare grief op basis van artikel 5 en 13 van de Terugkeerrichtlijn (artikel 3 en 13 EVRM) in 
het licht van artikel 19, lid 2 en 47 van het Handvest, heeft hij recht op een beroep met een van 
rechtswege opschortende werking bij de RvV. 

-aanvraag heeft dat effect niet. Een uitwijzing blijft 
dus mogelijk tijdens de behandeling van het beroep. Dat staat op gespannen voet met de rechtspraak 
van het Hof van Justitie en van het EHRM. 

olgd door een vordering tot 
voorlopige maatregelen in UDN, hebben in praktijk een automatisch schorsend effect. Om een 
schorsing in UDN te kunnen indienen, moet de repatriëring al imminent of nakend zijn. Als de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 12 

repatriëring dus niet imminent is, is een UDN-beroep niet mogelijk. De rechtspraak van het Hof van 
Justitie heeft dus tot gevolg dat er minstens een ruimer UDN-beroep moet mogelijk zijn. 
Concrete gevolgen in België op vlak van detentie 
De ernstig zieke vreemdeling die een beroep instelt tegen een weigering van een 9ter-aanvraag met 
een verdedigbare grief op basis van artikel 5 en 13 van de Terugkeerrichtlijn mag niet opgesloten 
worden in functie van repatriëring tijdens behandeling van het beroep. Artikel 15, 4 Terugkeerrichtlijn 
stelt immers dat de opsluiting niet gerechtvaardigd is als er geen redelijk vooruitzicht is op repatriëring. 

vergt dus een ruimere bescherming tegen detentie. Dat hangt samen met de vereiste opschorting van 
uitwijzing.” 
(http://www.kruispuntmi.be/nieuws/hof-van-justitie-spreekt-zich-uit-over-artikel-9ter-verblijfswet-welke-
gevolgen-voor-belgie 
Het is evident dat onderhavig inreisverbod van twee jaar volkomen haaks staat op de rechten van 
verdediging van verzoekers, inclusief hierbij hun recht op de uitoefening van hun daadwerkelijk 
rechtsmiddel zoals ontwikkeld in dossier met rolnummer RvV 192.495. 
Op geen enkele wijze werd dit in de bestreden beslissing in rekening gebracht, laat staan dat zulks uit 
de motivatie van de bestreden beslissingen mag blijken.” 
 
Vooreerst merkt de Raad op dat verzoekers nalaten toe te lichten op welke wijze de bestreden 
inreisverboden de artikelen 1 of 35 van het Handvest of het evenredigheidsbeginsel of de hoorplicht 
schenden, dermate dat deze onderdelen van het enig middel onontvankelijk zijn. 
 
De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet 
neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 
redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat 
kan worden beoordeeld 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 administratieve 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 (RvS 7 november 2001, nr. 
100.628; RvS 30 mei 2006, nr. 159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari 2007, nr. 
167.848; RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). 
 
De bestreden beslissingen geven duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de 
beslissingen zijn genomen. In de motivering van de bestreden inreisverboden wordt immers verwezen 
naar de toepasselijke rechtsregel, met name artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet en het feit dat 
verzoekers een vroegere beslissing tot verwijdering niet hebben uitgevoerd waarbij werd overgegaan tot 
een belangenafweging in het licht van artikel 8 van het EVRM. 
 
Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op 
basis van welke juridische en feitelijke gegevens de door hen bestreden beslissingen zijn genomen 
derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele 
motiveringsplicht. 
 
Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt niet. 
 
Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van 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 om na te gaan of deze overheid bij haar 
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. 
 
Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar 
beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 
2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 
 
Het onderzoek naar de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel gebeurt in het licht 
van de toepasselijke wetsbepaling, artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, waarvan verzoekers 
eveneens de schending aanvoeren. 
 
Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 
 
“§ 1. De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 
omstandigheden van elk geval.  
  
De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 
gevallen :  
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1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of;  
2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. […]” 
 
Verzoekers voeren aan dat de motivering niet correct is waar de inreisverboden stellen dat er geen 
gevolg werd gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten betekend op 30 juni 2011, 
13 februari 2013 en 23 juni 2016. Ze stippen aan dat de bevelen betekend op 30 juni 2011 en 13 
februari 2013 reeds impliciet doch zeker uit het rechtsverkeer zijn verwijderd nu er navolgend 
ontvankelijkheidsbeslissingen werden genomen aangaande verzoeken tot verblijfsmachtiging om 
medische redenen op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Wat betreft de laatste bevelen, 
betekend op 23 juni 2016, wijzen verzoekers op het feit dat hiertegen een beroep hangende is bij de 
Raad, evenals tegen de ongegrondheidsbeslissing van de medische regularisatieaanvraag. Ze achten 
het behorend tot hun fundamentele rechten van verdediging en een recht op een daadwerkelijk 
rechtsmiddel om die bevelen betekend op 23 juni 2016 en de weigeringsbeslissing aan te vechten. 
 
Bijgevolg zou het een blote bewering zijn dat verzoekers geen gevolg hebben gegeven aan de 
voormelde bevelen en zouden de bestreden inreisverboden niet kunnen gestoeld worden op het motief 
dat geen gevolg werd gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten. 
 
De Raad stelt vast dat de inreisverboden voor eerste verzoekster en tweede verzoeker inderdaad 
verwijzen naar de voormelde drie bevelen. De inreisverboden voor derde verzoeker en vierde 
verzoekster verwijzen enkel naar de bevelen betekend op 20 februari 2013 en 23 juni 2016.  
 
Zelfs indien men, op grond van de redenering van verzoekers, kan aannemen dat niet langer dienstig 
kan worden verwezen naar de bevelen betekend op 30 juni 2011 en 13 februari 2013, dan nog blijft het 
motief dat geen gevolg werd gegeven door verzoekers aan de bevelen betekend op 23 juni 2016 
overeind nu artikel 74/11, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat “een” vroegere 
beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd.  
 
Het feit dat tegen de bevelen betekend op 23 juni 2016 nog een niet-schorsend beroep hangend was, 
op het ogenblik van het nemen van de inreisverboden, doet geen afbreuk aan het feit dat die bevelen in 
het rechtsverkeer aanwezig waren en verzoekers geen vrijwillig gevolg aan de bevelen hadden 
gegeven. De juridische grondslag, weerhouden in artikel 74/11, § 1, tweede lid van de 
Vreemdelingenwet is rechtmatig. Ten overvloede kan aangestipt worden dat het beroep tegen de 
bevelen van 11 mei 2016, betekend op 23 juni 2016 bij arrest nr. 188 974 van 27 juni 2017 werd 
verworpen.  
 
De Raad kan niet vaststellen dat de overheid bij haar beoordeling op doorslaggevende manier is 
uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens, of zij die incorrect heeft beoordeeld of dat zij op grond 
daarvan niet in redelijkheid tot haar besluit is gekomen. Evenmin kan in die zin een onzorgvuldige 
voorbereiding of een incorrecte feitenvinding worden aangenomen. 
 
Een schending van de materiële motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt niet. 
 
In een tweede onderdeel voeren verzoekers aan dat de gemachtigde wat betreft de duur van de 
inreisverboden een grote discretionaire beoordelingsmarge heeft en dat hoe groter deze beoordelings-
marge van het bestuur is, hoe strenger de motiveringsplicht wordt opgevat. Het inreisverbod kan 
variëren van 1 dag tot maximum 3 jaar, rekening houdend met de specifieke omstandigheden eigen aan 
elk dossier. In casu zou de gemachtigde fundamenteel onvoldoende rekening gehouden hebben met de 
omstandigheden van elk geval. Verzoekers menen dat niet kan worden begrepen waarom de 
gemachtigde de mening is toegedaan dat niet minder dan twee jaar kan worden opgelegd. Ook de 
standaardbewering dat het verzoekers vrij staat om de opschorting of opheffing van hun inreisverboden 
te vragen, achten verzoekers een lege doos nu de gemachtigde niet eens de plicht heeft om op een 
dergelijk verzoek te antwoorden.  
 
Waar verzoekers kunnen gevolgd worden in hun theoretisch discours aangaande de zware 
motiveringsplicht die rust op de schouders van het bestuur indien zij een grote beoordelingsmarge of 
discretionaire bevoegdheid heeft, kunnen zij in concreto geenszins aannemelijk maken dat in casu op 
fundamenteel onvoldoende wijze met de specifieke omstandigheden is rekening gehouden. 
 
Er is thans juist in elk van de vier inreisverboden een zeer uitvoerige motivering opgenomen om de duur 
van twee jaar te motiveren, steunend op de specifieke omstandigheden van elke verzoeker. Er wordt 
telkens uitgebreid ingegaan op de talrijke procedures die de verzoekers in België zonder succes hebben 
doorlopen en de gemachtigde gaat over tot een zorgvuldige belangenafweging in het licht van artikel 8 
van het EVRM, zowel aangaande het gezinsleven - met specifiek oog voor het hoger belang van de 
minderjarigen - , als in het licht van het privéleven. Het is niet ernstig in casu te beweren dat men na het 
lezen van de uitgebreide motieven aangaande de duur van de inreisverboden niet zou kunnen begrijpen 
waarom de gemachtigde van mening is dat een duur van twee jaar proportioneel is in het belang van de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 14 

immigratiecontrole. Waar verzoekers vallen over de term “kunnen”, zoeken zij spijkers op laag water nu 
de gemachtigde in deze inreisverboden uitgebreid is tegemoet gekomen aan zijn motiveringsplicht over 
de duur van de inreisverboden. Het feit dat de gemachtigde ook nog eens heeft verwezen naar de 
mogelijkheid om een opschorting of opheffing van de inreisverboden te vragen, mogelijkheid die 
conform artikel 74/12, § 3 van de Vreemdelingenwet inderdaad niet resulteert in een verplichting voor de 
gemachtigde om op een eventueel verzoek te antwoorden, is in deze een overtollig motief. 
 
Ook in dit onderdeel is geen schending van de motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van 
artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet aannemelijk gemaakt.  
 
In het laatste onderdeel van hun middel voeren verzoekers aan dat de bestreden inreisverboden van 
twee jaar zouden indruisen tegen de rechten van verdediging en hun recht op een daadwerkelijk 
rechtsmiddel zoals in hun beroep gericht tegen de beslissing waarin de medische regularisatieaanvraag 
ongegrond werd bevonden van 11 mei 2016 en gericht tegen de bevelen om het grondgebied te 
verlaten van dezelfde datum. Ze verwijzen hierbij uitgebreid naar informatie op de website van het 
Kruispunt Migratie-Integratie waarin de arresten M’Bodj en Abdida worden toegelicht.  
 
De Raad kan het gehele betoog in casu niet dienstig bevinden. Thans ligt geen beroep voor tegen een 
verwijderingsmaatregel, noch tegen een weigering van een aanvraag op grond van artikel 9ter van de 
Vreemdelingenwet. De bestreden inreisverboden kunnen geen afbreuk doen aan een effectief 
rechtsmiddel tegen de beslissing waarin de medische regularisatieaanvraag ongegrond werd bevonden 
van 11 mei 2016 nu uitdrukkelijk in de Vreemdelingenwet in artikel 74/11, § 3, staat : “Het inreisverbod 
kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale bescherming, zoals 
gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4.” 
 
Ten overvloede wijst de Raad erop dat verzoekers in hun betoog niet kunnen gevolgd worden waar ze 
artikel 47 van het Handvest aanvoeren om hieruit af te leiden dat zij over een daadwerkelijk 
rechtsmiddel moeten beschikken tegen een ongegrondverklaring van een aanvraag gestoeld op artikel 
9ter van de Vreemdelingenwet. Zoals verzoekers zelf aanhalen, heeft het Hof van Justitie juist in het 
arrest M’Bodj van 18 december 2014 gesteld dat een verblijf om medische redenen op grond van artikel 
9ter van de Vreemdelingenwet geen vorm is van internationale bescherming, maar een nationale 
verblijfsregeling. Hieruit blijkt duidelijk dat beslissingen op grond van artikel 9ter van de 
Vreemdelingenwet niet in uitvoering van het unierecht worden geacht te worden genomen volgens dit 
Hof. Conform artikel 51 van het Handvest kan dus niet dienstig worden verwezen naar artikel 47 van het 
Handvest.  
 
Uiteraard hebben verzoekers recht op een effectief rechtsmiddel gegrond op artikel 13 iuncto artikel 3 
van het EVRM. Zij hebben dan ook gebruik gemaakt van het rechtsmiddel dat de Vreemdelingenwet 
biedt, met name de mogelijkheid om in uiterst dringende noodzakelijkheid de versnelde behandeling van 
het beroep gericht tegen de ongegrondheidsbeslissing gesteund op artikel 9ter van de 
Vreemdelingenwet en de bevelen van 11 mei 2016, betekend op 23 juni 2016 bij wijze van voorlopige 
maatregelen te vorderen. Zij hebben hierbij evenwel niet diligent gehandeld, zoals vastgesteld in het 
arrest nr. nr. 179 110 van 8 december 2016 en hebben nagelaten om de bijlage 13septies van 10 
november 2016 aan te vechten. De kritiek die verzoekers uiten op de procedure in uiterst dringende 
noodzakelijkheid, met name dat dit enkel kan als de repatriëring imminent of nakend is, gaat voorbij aan 
de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof die in zijn arrest nr. 13/2016 van 27 januari 2016 in zijn 
overweging B. 13.2 duidelijk heeft gesteld dat de termen “in het bijzonder” zoals vermeld in artikel 39/82, 
§ 4 van de Vreemdelingenwet niet uitsluitend betrekking hebben op de vreemdeling die wordt 
vastgehouden met het oog op repatriëring. Zulks wordt bevestigd door de bewoordingen “in het 
bijzonder indien hij is vastgehouden”, wat niet uitsluit dat ook de niet-vastgehouden vreemdeling wordt 
beoogd. De Raad maakt eveneens toepassing van het bepaalde dienaangaande in het arrest Josef 
tegen België (EHRM 27 februari 2014, Josef t. België, nummer 70055/10).  
 
 
Waar verzoekers in het bijzonder verwijzen naar het arrest Abdida van het Hof van Justitie van 18 
december 2014, moet worden vastgesteld dat ook dit arrest betrekking heeft op een terugkeerbesluit, 
een bevel om het grondgebied te verlaten dus en hieruit niet kan afgeleid worden dat eveneens tegen 
de ongegrondheidsbeslissing op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet zelf een automatisch 
schorsend beroep moet openstaan. In het bijzonder wordt immers gesteld: 
 
“Uit een en ander volgt dat de artikelen 5 en 13 van richtlijn 2008/115, gelezen in het licht van de 
artikelen 19, lid 2, en 47 van het Handvest, aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen 
een nationale wettelijke regeling die niet voorziet in een beroep met schorsende werking tegen een 
terugkeerbesluit waarvan de uitvoering voor de betrokken derdelander een ernstig risico inhoudt dat zijn 
gezondheidstoestand op ernstige en onomkeerbare wijze verslechtert.” 
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Uit het arrest Abdida van het Hof van Justitie van 18 december 2014, C-562/13 volgt dus enkel dat de 
artikelen 5 en 13 van richtlijn 2008/115, gelezen in het licht van de artikelen 19, lid 2 en 47 van het 
Handvest, en artikel 14, lid 1, sub b van die richtlijn in die zin moeten worden uitgelegd dat zij zich 
verzetten tegen een nationale wettelijke regeling die geen schorsende werking toekent aan een beroep 
dat wordt ingesteld tegen een besluit waarbij een derdelander die aan een ernstige ziekte lijdt, wordt 
gelast het grondgebied van een lidstaat te verlaten, wanneer de uitvoering van dat besluit voor die 
derdelander een ernstig risico inhoudt dat zijn gezondheidstoestand op ernstige en onomkeerbare wijze 
verslechtert. De Raad herhaalt dat thans hoe dan ook geen “besluit waarbij een derdelander die aan 
een ernstige ziekte lijdt, wordt gelast het grondgebied te verlaten” het voorwerp uitmaakt van het 
beroep. Tot slot heeft het eveneens geen zin te verwijzen naar de eventuele sociale rechten en 
gevolgen op vlak van detentie van het arrest Abdida daar dit buiten de rechtsmacht van de Raad 
ressorteert. 
 
Een schending van artikel 13 iuncto artikel 3 van het EVRM of van artikel 47 van het Handvest blijkt niet. 
 
Het enig middel is ongegrond. 
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 
Enig artikel 
 
Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig juni tweeduizend zeventien 
door: 
 
mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. M. DENYS, griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
M. DENYS A. MAES 
 


