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 nr. 213 758 van 11 december 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. DANEELS 

Haachtsesteenweg 55 

1210 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, in eigen naam en als 

wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige kind X, op 3 mei 2016 heeft ingediend om de 

schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

4 maart 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), aan de verzoekende 

partij op 8 april 2016 ter kennis gebracht. 

 

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 27 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

7 november 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat R. DANEELS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, komt op 6 december 2011 België binnen 

en dient op 7 december 2011 een verzoek om internationale bescherming in. 

 

Op 13 maart 2012 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering 

van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. 
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Op 30 maart 2012 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van 

verzoekster een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 

13quinquies). 

 

Op 16 april 2012 wordt A.P.E.A., zijnde de zoon van verzoekster, geboren te Brussel. 

 

Op 14 juli 2012 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 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). 

 

Bij arrest nr. 85 239 van 26 juli 2012 weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad) eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoekster. 

 

Op 11 september 2012 wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet van 14 juli 2012 onontvankelijk verklaard. 

 

Op 11 oktober 2012 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van 

verzoekster een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 

13quinquies). Bij arrest nr. 100 796 van 11 april 2013 stelt de Raad de afstand van het geding vast.  

 

Op 26 november 2012 dient verzoekster een tweede verzoek om internationale bescherming in. 

 

Op 28 november 2012 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering tot in 

overwegingname van een asielaanvraag en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13quater). 

 

Op 5 december 2012 dient verzoekster een derde verzoek om internationale bescherming in. 

 

Op 5 december 2012 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering tot in 

overwegingname van een asielaanvraag en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13quater). Op 10 september 2013 wordt de termijn om het grondgebied te verlaten verlengd van 

9 september 2013 tot en met 8 oktober 2013. 

 

Op 9 juli 2014 dient verzoekster een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 12 augustus 2014 wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet van 9 juli 2014 ontvankelijk verklaard.  

 

Op 26 augustus 2014 worden verzoekster en haar zoon gemachtigd tot een verblijf van één jaar omwille 

van medische redenen in hoofde van de zoon van verzoekster.  

 

Op 10 november 2015 dient verzoekster een aanvraag in tot verlenging van de machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

Op 8 januari 2016 wordt geweigerd om de tijdelijke verblijfsmachtiging te verlengen en wordt tevens aan 

verzoekster bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).   

 

Op 24 februari 2016 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris om de beslissingen van 

8 januari 2016 in te trekken. 

 

Op 4 maart 2016 wordt geweigerd om de tijdelijke verblijfsmachtiging te verlengen.  

 

Op 4 maart 2016 wordt tevens aan verzoekster bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13). Dit is de bestreden beslissing: 

 

“(…) 

De mevrouw, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: J., F. (…)1 geboortedatum: (…).1980 geboorteplaats: B. (…) nationaliteit: Nigeria 

en minderjarige zoon A. P. E. A. (…) (R.R. xxx) geboren op (…).2012  
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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 toepassen2, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

Krachtens artikel 13, §3, 2° van de wet van 15 december 1980, betrokkene voldoet niet meer aan de 

aan zijn verblijf gestelde voorwaarden: de aanvraag die op datum van 9/7/2014 bij onze diensten 

werd ingediend tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan in 

toepassing van artikel 9ter, werd geweigerd op 4.3.2016. (…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op van de vordering tot schorsing 

omdat verzoekster niet aantoont op basis van concrete gegevens een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel te zullen ondervinden bij de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna 

volgt zal blijken dat het beroep tot nietigverklaring wordt ingewilligd. Het is bijgevolg niet vereist deze 

exceptie te beantwoorden. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

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

 

“III. ENIG MIDDEL 

Afgeleid uit de schending van artikel 13, §3, 2° en artikel 74/13 Vreemdelingenwet, artikel 3 EVRM en 

de materiële motiveringsplicht 

Artikel 13, §3, 2° Vreemdelingenwet stelt dat: 

“§ 3. De minister of zijn gemachtigde kan in één van de volgende gevallen een bevel om het 

grondgebied te verlaten afgeven aan de vreemdeling die gemachtigd werd om voor een beperkte tijd in 

het Rijk te verblijven ingevolge deze wet of ingevolge de bijzondere omstandigheden eigen aan de 

betrokkene of ingevolge de aard of de duur van zijn activiteiten in België : 

(…) 

2° indien hij niet meer voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden (wij onderlijnen)” 

De bestreden beslissing dat op dit wetsartikel gebaseerd is, stelt enkel dat “de aanvraag die op datum 

van 9/7/2014 bij onze diensten werden ingediend tot verlening van de machtiging tot verblijf voordien 

toegestaan in toepassing van artikel 9ter, werd geweigerd op 4.3.2016”. 

Eerste onderdeel 

Tegenpartij verwijst in de bestreden beslissing naar een verkeerd feitelijk gegeven. 

Verzoekster diende op 12.11.2015 een aanvraag tot verlenging van de machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter, die oorspronkelijk werd toegekend op 26.08.2014. 

De aanvraag van 09.07.2014 werd net wel gegrond verklaard en er werd aan verzoekster en haar zoon 

een verblijfstitel afgegeven. 

De bestreden beslissing stoelt niet op correcte feiten en schendt derhalve artikel 13 Vreemdelingenwet 

en de materiële motiveringsplicht. 

Tweede onderdeel 

Tegenpartij kan, wanneer er een beslissing tot niet-verlenging van een machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter Vreemdelingwet wordt genomen, beslissen om een bevel om het grondgebied te 

verlaten af te leveren. 

Dit impliceert dat tegenpartij ook kan beslissen om in dat geval geen bevel af te geven. 

Tegenpartij beschikt in casu over een discretionaire bevoegdheid. 

Uit de bestreden beslissing kan door verzoekster evenwel niet worden afgeleid om welke redenen 

tegenpartij in casu beslist om een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren. 

De bestreden beslissing schendt artikel 13 Vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht. 

Derde onderdeel 

Tegenpartij is op de hoogte van de ernstige medische situatie van mevrouw J. (…). Deze elementen 

werden aangebracht in het kader van de aanvraag tot verlenging van de machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter. 
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Deze medische elementen werden door tegenpartij (ten onrechte) niet geanalyseerd in het kader van de 

verlengingsaanvraag, zoals duidelijk uit de negatieve beslissing blijkt aangezien tegenpartij stelt dat 

deze medische elementen aangaande mevrouw J. (…) aangebracht dienden te worden in het kader van 

een eigen regularisatieaanvraag om medische redenen. 

Uit de medische attesten die aan het administratief dossier werden gevoegd blijkt dat mevrouw J. (…) 

lijdt aan een ernstige vorm van depressie waarvoor medicamenteuze opvolging noodzakelijk is. Zij heeft 

tevens nood aan psychologisch en psychiatrische opvolging. 

Tegenpartij diende met deze medische elementen minstens rekening te houden bij het afleveren van 

een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Artikel 74/13 Vreemdelingenwet voorziet namelijk uitdrukkelijk dat: 

“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 schendt artikel 74/13 Vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht.” 

 

3.2. In de nota repliceert de verwerende partij als volgt: 

 

“In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- Artikel 13, §3, 2° van de Vreemdelingenwet ;  

- Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet ;  

- Artikel 3 EVRM ;  

- De materiële motiveringsplicht.  

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat de bestreden beslissing 

niet op correcte feiten zou gestoeld zijn.  

Verweerder laat gelden dat uit de motieven van de bestreden beslissing afdoende blijkt dat de 

vermelding van de datum 09.07.2014 bij de aanvraag tot verlenging van de verblijfsmachtiging 

ontegensprekelijk een materiële misslag betreft.  

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging per vergissing de datum van de initiële 

aanvraag tot verblijfsmachtiging vermeldde in plaats van de daadwerkelijke datum van de aanvraag tot 

verlenging van het tijdelijke verblijf.  

Deze materiële misslag kan in geen geval tot een nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden.  

Zie naar analogie:  

“Er dient te worden vastgesteld dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de Raad bij 

arrest van 21 januari 2009 nr. 21 701 aan eerste verzoekster de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus heeft geweigerd. Dat de Raad deze statussen aan eerste verzoekster geweigerd 

heeft, steunt bijgevolg op een correcte feitenvinding. De omstandigheid dat in de bestreden beslissing 

een verkeerde datum van dit arrest wordt vermeld, doet geen afbreuk aan het feit dat verzoekster zich in 

de voorwaarden bevond om een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker te krijgen. Een 

materiële vergissing in de datum van het arrest van de Raad kan niet leiden tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing.” (RvV nr. 86 593 van 31 augustus 2012)  

En ook:  

“De materiële misslag, wat het cijfer 1459, 50 betreft, doet geen afbreuk aan het kennelijk redelijk motief 

dat geen afdoende bewijs is geleverd over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen te 

beschikken en aan de mogelijkheid voor verzoeker om, aan de hand van het motief in de bestreden 

beslissing, het juiste bedrag te kennen.” (RvV nr. 84 403 van 10 juli 2012)  

En ook:  

“De materiële vergissing die in de beslissing is geslopen, met name de verwijzing naar de 

intrekkingsbeslissing onder een verkeerde datum, heeft verzoekster op geen enkele wijze in haar 

belangen geschaad door middel van het onderhavige beroep vecht zij immers ook de 

intrekkingsbeslissing aan, zodat zij onmiskenbaar weet over welke beslissing het gaat.” (R.v.V. nr. 

156.166 dd. 05.11.2015)  

De kritiek van de verzoekende partij is allerminst van aard om afbreuk te doen aan de deugdelijkheid 

van de bestreden beslissing, nu uit de stukken van het administratief dossier afdoende blijkt dat op 

04.03.2016 door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging inderdaad besloten werd tot de weigering van de verlenging van het 

tijdelijk verblijf van de verzoekende partij.  

In een tweede onderdeel van het enig middel voert de verzoekende partij aan dat de gemachtigde van 

de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging ook had kunnen 

beslissen om geen bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) af te geven.  
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In zoverre de verzoekende partij echter voorhoudt dat uit de bestreden beslissing niet zou blijken om 

welke reden toch bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) werd betekend, benadrukt 

verweerder dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging wel degelijk uitdrukkelijk verwezen wordt naar het feit dat de 

verzoekende partij niet meer beantwoordt aan de aan haar verblijf gestelde voorwaarden en dat om 

deze reden de bestreden beslissing wordt afgegeven.  

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat voormelde motivering haar niet zou toelaten om te 

begrijpen om welke reden de bestreden beslissing werd genomen, terwijl de verzoekende partij evenmin 

in gebreke blijft aan te geven op welke wijze de gemachtigde van de Staatssecretaris de bestreden 

beslissing nog bijkomend had moeten motiveren.  

De kritiek van de verzoekende partij kan niet aangenomen worden.  

In een derde en laatste onderdeel van het enig middel van de verzoekende partij voert de verzoekende 

partij aan dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging op de hoogte is van haar ernstige medische situatie. De verzoekende partij meent dat 

haar medische situatie ten onrechte niet geëvalueerd werd. 

In antwoord op de verzoekende partij haar beschouwingen, benadrukt verweerder dat het aan de 

verzoekende partij zelf toekomt om de geëigende procedures te volgen indien zij meent op grond van 

haar medische situatie tot verblijf in het Rijk te moeten worden gemachtigd.  

Nergens uit de stukken van het administratief dossier blijkt echter dat namens de verzoekende partij een 

aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet werd ingediend.  

De bestreden beslissing ontneemt de verzoekende partij overigens ook niet de mogelijkheid om alsnog 

een aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in te dienen, 

indien zij van oordeel is dat haar gezondheidssituatie afdoende ernstig is.  

Verweerder verduidelijkt volledigheidshalve dat uit de bewoordingen van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet genoegzaam blijkt dat, indien binnen eenzelfde gezin verscheiden personen een 

medisch probleem zouden hebben, het aan elk van hen afzonderlijk toekomt om een aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in te dienen, waarbij zij erop 

dienen toe te zien dat voor elk van de afzonderlijke aanvragen de ontvankelijkheidsvoorwaarden vervuld 

worden.  

Het loutere feit dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet de identiteitsgegevens van alle gezinsleden vermeldt, doet geen afbreuk aan het feit 

dat de aanvraag slechts dient onderzocht te worden in functie van de persoon voor wie medische 

redenen ingeroepen worden en op wiens naam een standaard medisch getuigschrift wordt voorgelegd.  

Zie ook:  

“Indien binnen een gezin verscheidene gezinsleden een medisch probleem hebben dan komt het hen 

toe om elk afzonderlijk een aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen in te dienen 

waarbij zij erover dienen te waken dat aan alle ontvankelijkheidsvereisten is voldaan. Verweerder heeft 

derhalve op correcte gronden gesteld dat de medische problematiek die verzoekers aanvoerden inzake 

hun jongste kind niet in overweging dient te worden genomen bij de beoordeling van de aanvraag om 

machtiging tot verblijf om medische redenen die betrekking heeft op verzoekster en dat voor dit kind wel 

een afzonderlijke aanvraag kan worden ingediend. Het feit dat dit kind, gelet op zijn minderjarigheid, 

deze aanvraag niet zelf kan indienen, leidt niet tot een ander besluit. Het komt de wettelijke 

vertegenwoordigers van een minderjarige toe om deze aanvraag in te dienen en deze wettelijke 

vertegenwoordigers kunnen zelf, op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, niet tot een verblijf 

worden gemachtigd op basis van een gezondheidsprobleem van hun kind.” (R.v.V. nr. 146 286 van 26 

mei 2015)  

En ook:  

“De bewering van verzoeker dat er sprake zou zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM 

omdat hij voor zichzelf én zijn (minderjarige) dochter een aanvraag om machtiging tot verblijf zou 

hebben ingediend, kan niet worden bijgetreden. Blijkens het administratief dossier werd de aanvraag om 

machtiging tot verblijf van 20 juni 2011 oorspronkelijk immers enkel op naam van verzoeker ingediend. 

De persoonsgegevens van de dochter van verzoeker werden slechts een jaar later, middels een 

aangetekend schrijven van 6 juni 2012, aan het dossier toegevoegd. Uit niets blijkt echter dat de 

minderjarige dochter van verzoeker een eigen (ontvankelijke) aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet zou hebben ingediend.” (R.v.V. nr. 137 557 van 29 

januari 2015)  

Gelet op het feit dat het tijdelijk verblijf werd verworven in functie van de medische aandoeningen van de 

zoon van de verzoekende partij, kan de verzoekende partij niet ernstig betwisten dat het verzoek tot 

verlenging van voormeld verblijf eveneens uitsluitend in functie van de medische toestand van de zoon 

diende beoordeeld te worden door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

belast met Administratieve Vereenvoudiging.  
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Zulks blijkt overigens ontegensprekelijk uit de bewoordingen van artikel 9 van het KB dd. 17.05.2007, 

waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat het verblijf niet verlengd wordt indien de omstandigheden op grond 

waarvan de verblijfsmachtiging werd verleend (in casu de ziekte van de zoon) niet meer bestaan of 

zodanig gewijzigd zijn dat de machtiging niet langer nodig is.  

Verweerder herhaalt dat het aan de verzoekende partij zelf toekomt om een aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in te dienen, indien zij meent 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet tot verblijf te moeten worden gemachtigd omwille 

van haar persoonlijke gezondheidssituatie.  

In zoverre de verzoekende partij nog een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

aanvoert, benadrukt verweerder dat uit de stukken van het administratief dossier afdoende blijkt dat 

door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging wel degelijk rekening werd gehouden met de in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

vervatte belangen.  

In de synthesenota dd. 18.03.2016 blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging zowel het gezins- en familieleven, het hoger 

belang van het kind én de gezondheidstoestand meer in overweging heeft genomen.  

De schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet kan niet aangenomen worden.  

De verzoekende partij beroept zich nog op een schending van artikel 3 EVRM.  

In casu geeft de verzoekende partij echter niet aan wat de uitzonderlijke humanitaire omstandigheden 

zijn die pleiten tegen de bestreden beslissing, niet in het minst nu verzoekende partij ter zake vaag blijft 

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

Door in het verzoekschrift enkel te verwijzen naar artikel 3 EVRM en te stellen dat “zij aan een ernstige 

vorm van depressie lijdt waarvoor medicamenteuze behandeling noodzakelijk is” maakt de verzoekende 

partij een schending van artikel 3 van het EVRM niet aannemelijk.  

De verzoekende partij heeft geen (individuele) gegevens aangebracht die prima facie wijzen op een 

reëel risico van een door artikel 3 van het EVRM verboden handeling.  

Het loutere feit dat de verzoekende partij het niet eens is met de bestreden beslissing maakt geen grond 

tot vernietiging uit. 

De verweerder laat volledigheidshalve nog gelden dat de bestreden beslissing van verzoekende partij 

geenszins verplicht terug te keren naar haar land van herkomst, doch enkel de verplichting inhoudt tot 

het verlaten van het grondgebied van het Rijk en van dat van een aantal andere Staten met wie België 

afspraken heeft gemaakt inzake grensoverschrijding door vreemdelingen (cf. R.v.St. nr. 50.187, 

14.11.1994, en nr. 50.130, 9.11.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.).  

Terwijl de verzoekende partij in iedere hypothese eventuele medische elementen kan doen gelden in 

het kader van een vraag tot verlenging van de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten. Het 

bevel om het grondgebied te verlaten maakt geen schending uit van artikel 3 van het EVRM. (R.v.V. nr. 

72 458 van 22 december 2011)  

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

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

aan de verzoekende partij diende betekend te worden.  

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.  

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

 

3.3.1. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

niet bevoegd 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 de 

beoordeling van de aanvraag 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. 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de 

aangevoerde schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet.  

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

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

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

onderdaan van een derde land.” 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals de 

artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
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fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 

13 mei 1955 (hierna: EVRM). Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van de Richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

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

landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: Terugkeerrichtlijn) en dient richtlijnconform te 

worden toegepast. 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet maakt een individueel onderzoek noodzakelijk zodat wordt 

gewaarborgd dat het bestuur bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met 

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

de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling.  

 

De Raad merkt op dat uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet op zich niet volgt dat in elke beslissing 

tot verwijdering een afzonderlijke motivering in het licht van deze bepaling dient te worden opgenomen. 

Deze bepaling kan zo bijvoorbeeld ook maar spelen indien vaststaat dat de betrokkene een gezins- of 

familieleven en/of kinderen heeft of dat deze lijdt aan een welbepaalde gezondheidsproblematiek. Indien 

dit het geval is en de verwijderingsmaatregel hiervoor gevolgen kan hebben, dienen deze elementen in 

rekening te worden gebracht en dient de betrokkene kennis te kunnen nemen van de redenen waarom 

deze elementen volgens het bestuur een verwijderingsmaatregel niet in de weg staan. Anders oordelen 

brengt de wapengelijkheid onder de gedingpartijen in het gedrang (RvS 25 januari 2010, nr. 199.865) en 

ontneemt de verzoekende partij de mogelijkheid om haar beroepsrecht ter zake naar behoren uit te 

oefenen (cf. HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, ptn 38 en 59). Hiertoe kan het evenwel ook 

volstaan dat uit de motivering van een andere genomen beslissing die de vreemdeling ter kennis werd 

gebracht reeds blijkt dat afdoende werd onderzocht dat het gezins- of familieleven, de belangen van het 

kind of de gezondheidstoestand zich niet verzetten tegen een verwijderingsmaatregel of terugkeer naar 

het herkomstland. Het komt de Raad als annulatierechter vervolgens enkel toe na te gaan of het bestuur 

zich heeft gesteund op een correcte feitenvinding en of het niet op kennelijk onredelijke wijze of met 

miskenning van welbepaalde hogere rechtsnormen tot zijn beoordeling is gekomen. 

 

In de bestreden beslissing wordt als volgt gemotiveerd:  

“Krachtens artikel 13, §3, 2° van de wet van 15 december 1980, betrokkene voldoet niet meer aan de 

aan zijn verblijf gestelde voorwaarden: de aanvraag die op datum van 9/7/2014 bij onze diensten werd 

ingediend tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan in toepassing van 

artikel 9ter, werd geweigerd op 4.3.2016.” 

 

Verzoekster werpt op dat de verwerende partij op de hoogte is van haar ernstige medische situatie. Zij 

geeft aan hiervan gewag te hebben gemaakt in het kader van haar aanvraag tot verlenging van de 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Verzoekster werpt op dat uit 

de door haar voorgelegde medische attesten blijkt dat zij lijdt aan een ernstige vorm van depressie 

waarvoor medicamenteuze opvolging noodzakelijk is en zij nood heeft aan psychologische en 

psychiatrische opvolging. Verzoekster voert aan dat met deze elementen rekening diende te worden 

gehouden bij het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten en verwijst in dit verband naar 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, dat zij in dit geval geschonden acht.  

 

Uit de thans bestreden beslissing blijkt dat de verlenging van de machtiging tot verblijf in het kader van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet werd geweigerd op 4 maart 2016, dit is dezelfde dag als de thans 

bestreden beslissing. Verzoekster werd initieel gemachtigd tot een verblijf in het kader van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet omwille van medische elementen in hoofde van haar minderjarige zoon. In 

het kader van haar aanvraag tot verlenging van de machtiging tot verblijf in het kader van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet bracht verzoekster ook medische attesten over haar eigen 

gezondheidstoestand bij. De verwerende partij wordt gevolgd waar zij aanvoert dat verzoekster een 

afzonderlijke aanvraag voor zichzelf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet kon indienen 

maar dit niet gedaan heeft. Dit neemt echter niet weg dat verzoekster het bestuur ervan op de hoogte 

heeft gebracht dat zij een eigen medische problematiek heeft en dat artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet voorschrijft dat “Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of 

zijn gemachtigde rekening met (…) de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een 

derde land.” Zowel verzoekster zelf als haar kind maken het voorwerp uit van huidige bestreden 

beslissing. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

De elementen die betrekking hebben op de medische toestand van verzoekster hebben echter niet het 

voorwerp uitgemaakt van een inhoudelijke beoordeling op het moment van het nemen van de thans 

bestreden beslissing, dit blijkt nergens uit het administratief dossier. 

 

In de nota met opmerkingen werpt de verwerende partij op dat uit de synthesenota van 18 maart 2016 

blijkt dat de gemachtigde zowel het gezins- en familieleven, het hoger belang van het kind en de 

gezondheidstoestand mee in overweging heeft genomen. De thans bestreden beslissing dateert van 

4 maart 2016 en dateert dus van vóór de synthesenota van 18 maart 2016. De verwerende partij kan 

niet ernstig volhouden dat rekening werd gehouden met de gezondheidstoestand van verzoekster bij het 

nemen van de bestreden beslissing door thans te verwijzen naar een synthesenota die twee weken na 

het nemen van de thans bestreden beslissing werd opgesteld. Hoe dan ook kan uit deze synthesenota 

van 18 maart 2016 alsnog niet worden afgeleid dat op een inhoudelijke wijze rekening werd gehouden 

met de gezondheidstoestand van verzoekster. Deze synthesenota luidt immers als volgt: 

“Gezondheidstoestand: De arts-adviseur verklaarde overigens in zijn medisch advies d.d. 26.2.2016 

reeds dat er op basis van de voorgelegde medische dossierstukken niet blijkt dat er sprake is van een 

strikte medische contra-indicatie om te reizen.” Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat het 

advies van de arts-adviseur van 26 februari 2016 enkel de gezondheidstoestand van de zoon van 

verzoekster besprak en de gezondheidstoestand van verzoekster onbesproken liet, wat hij in alle 

redelijkheid kon doen gezien de oorspronkelijke aanvraag enkel betrekking had op het kind. Maar door 

een loutere verwijzing naar een medisch advies waarin uitsluitend de gezondheidstoestand van de zoon 

van verzoekster wordt besproken, kan niet blijken dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met de 

gezondheidstoestand van verzoekster zelf, terwijl verzoekster medische attesten met betrekking tot haar 

gezondheid aan de verwerende partij had overgemaakt. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht in het licht van de aangevoerde schending van artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet wordt aangetoond.  

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Een verder onderzoek van de overige onderdelen van het middel dringt zich niet langer op. 

 

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 staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 4 maart 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf december tweeduizend achttien door: 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 


