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 nr. 218 960 van 27 maart 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat I. SIMONE 

Stanleystraat 62 

1180 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun 

minderjarige kinderen X en X, tezamen met X, die allen verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 

16 november 2018 hebben 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 16 oktober 2018 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis 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 onontvankelijk wordt verklaard en van de 

beslissingen van diezelfde gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging 16 oktober 2018 tot afgifte van bevelen om het grondgebied te 

verlaten (bijlagen 13). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 februari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat MAERTENS, die loco advocaat I. SIMONE 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 
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1.1. Verzoekers dienden op 6 september 2018 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

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

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

 

1.2. Op 16 oktober 2018 werd deze aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit is de eerste bestreden 

beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

06.09.2018 bij onze diensten werd ingediend door: 

S., F. (RR: …) 

Geboren te P. op 04.06.1979 

S., M. (RR: …) 

Geboren te M. op 01.01.1980 

+ meerderjarig kind 

S., R. (RR: …) 

Geboren te P. op 10.05.2000 

+ minderjarige kinderen 

S., J., ° 28.01.2003 

S., E., 0 18.01.2007 

Nationaliteit: Servië  

Adres: (…) 

 

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, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is. 

 

Gelet op de aanvraag om machtiging tot verblijf (dd. 06.09.2018) door betrokkene ingediend 

overeenkomstig artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en gezien de asielaanvraag (dd. 

20.12.2017) van betrokkenen op genoemde datum nog in behandeling was en gezien de genoemde 

datum binnen een termijn van zes maanden valt, volgend op de afloop (dd. 28.02.2017) van zijn 

asielprocedure werd voor onderhavige beslissing gebruik gemaakt van de taal die voor deze. 

asielprocedure gekozen / bepaald werd, te weten het Nederlands  (Toepassing van artikel 51 / 4§3 van 

de wet van 15 december 1980). 

 

Reden(en): 

Artikel 9ter §3 - 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), zoals vervangen 

door Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012); de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of 

geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de 

ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan 

geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 

 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 15.10.2018 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst of 

het land waar hij verblijft. 

De onontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de eerbiediging van de 

andere voorwaarden tot ontvankelijkheid, voorzien in Artikel 9ter §3. 

(…)” 

 

1.3. Op diezelfde dag wordt ten aanzien van eerste verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten 

afgegeven (bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

De heer 

[…] 
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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 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 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

(…)” 

 

1.4. Er wordt op dezelfde datum eveneens een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven aan 

tweede verzoekster. Dit is de derde bestreden beslissing, die als volgt luidt:  

 

“(…) 

Mevrouw, 

(…) 

+ enfants/kinderen 

(…) 

(…) 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, 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 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

(…)” 

 

1.5. Ten aanzien van derde verzoeker luidt het bevel om het grondgebied te verlaten – de vierde 

bestreden beslissing – als volgt:  

 

“(…) 

De heer 

(…) 

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

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

om er zich naartoe 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: 

(…) 
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Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

(…)” 

 

 2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekers voeren een eerste middel aan dat zij uiteenzetten als volgt: 

 

“Premier moyen - Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, des articles 9ter et 62 de la loi du 15.12.1980, du principe suivant lequel 

l'administration doit tenir compte de l'ensemble des éléments pour statuer, de l'excès de pouvoir, de 

l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. 

La motivation de la décision s'énonce comme suit : 

 

« Gelet op de aanvraag om machtiging tot verblijf (dd. 06.09.2018) door betrokkene ingediend 

overeenkomstig artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en gezien de asielaanvraag (dd. 

20.12.2017) van betrokkenen op genoemde datum nog in behandeling was en gezien de genoemde 

datum binnen een termijn van zes maanden valt. volgend op de afloop (dd. 28.02.2017) van zijn 

asielprocedure werd voor onderhavige beslissing gebruik gemaakt van de taal die voor deze 

asielprocedure gekozen / bepaald werd, te weten het Nederlands (Toepassing van artikel 51/4§3 van de 

wet van 15 december 1980). Redenfen) 

 

Artikel 9ter§3 - 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), zoals vervangen 

door Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012); de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of 

geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de 

ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan 

geven tôt het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk». 

 

La décision d'irrecevabilité est basée exclusivement sur l'avis du médecin conseil. 

Or, le médecin conseil, dans son avis, ne conteste pas l'existence du risque suicidaire mais estime, qu'il 

serait fort hypothétique et spéculatif. 

 

Or, à partir du moment où le risque suicidaire, le risque d'atteinte à l'intégrité physique et à la vie existe 

et partant, il existe un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme. 

 

Le médecin conseil de l'Office des Etrangers n'a par ailleurs pas compétence pour contester l'avis d'un 

médecin spécialiste psychiatre, lequel a fait clairement état dudit risque pour son patient puisqu'il retient 

un état de stress post-traumatique sévère avec troubles du comportement et risque suicidaire. 

 

La demande aurait dû à tout le moins être déclarée recevable. 

Le moyen est fondé." 

 

2.1.2. Verzoekers voeren als grief aan dat de arts-adviseur in zijn advies van 15 oktober 2018 met 

betrekking tot de eerste bestreden beslissing heeft geoordeeld dat het risico op zelfmoord slechts een 

hypothese betreft. Verzoekers voeren aan dat vanaf er een risico op zelfmoord is, er sprake is van een 

risico op schending van artikel 3 van het EVRM. Daarnaast wijzen verzoekers erop dat de arts-adviseur 

niet bevoegd is om het motief van een gespecialiseerd arts te betwisten en dat deze arts-specialist in 

het bijzonder heeft gewezen op een risico op posttraumatische stress met gedragsstoornissen en 

zelfmoordrisico. 

 

Het advies van de arts-adviseur van 15 oktober 2018 luidt als volgt: 

 

“(…) 

Artikel 9ter §3 - 4° 

Ik kom terug op uw vraag tot het maken van een beoordeling van de gezondheidsproblemen 

aangehaald door genoemde persoon, in het kader van zijn aanvraag op 6/9/2018. 
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Uit het medisch getuigschrift SMG d.d. 3/9/2018 en bijlagen dd. 31/8/2018 (+ niet gedateerde 

werkongeschiktheid) blijkt dat betrokkene onder meer klaagt van een slecht humeur, gebrek aan energie 

en nare herinneringen die hem verhinderen in slaap te geraken.  

 

Er is sprake van een depressieve toestand, mogelijks mee in het kader van een (niet bewezen) PTSD 

en een aanslepende onzekerheid. 

 

Er werden hem anxiolytica en slaapmiddelen voorgeschreven. 

Geen enkele psychometrische oppuntstelling kon de psychische klachten bevestigen en de ernst van de 

toestand wordt nergens objectief bewezen. 

 

Er waren geen acute opstoten noch hospitalisaties en in het verleden werden er geen suïcide pogingen 

ondernomen noch gedocumenteerd en er werden ook geen speciale beschermingsmaatregelen 

getroffen. Het risico op suïcide is derhalve louter hypothetisch en speculatief. 

 

Bij terugkeer naar het herkomstland zouden de vermelde psychische problemen hoogstens wat langer 

kunnen aanslepen, maar zonder dat de situatie een reëel risico zou inhouden. 

 

Bijgevolg houdt de beschreven chronische depressieve stoornis van betrokkene geen reëel risico in 

voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene of kan aanleiding geven tot een mensonwaardige 

behandeling. Een terugkeer naar het land van herkomst impliceert geen pejoratieve invloed op de 

evolutie van de aangehaalde gezondheidstoestand van de betrokkene, en zelfs onbehandeld is er geen 

risico noch voor het leven, noch voor de fysieke integriteit, noch op een vernederende of onmenselijke 

behandeling. 

 

Ik stel bijgevolg vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte die een risico inhoudt voor zijn leven 

of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft (een 

ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980) en die 

aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd 

Artikel. 

(…)” 

 

Uit de lezing van het medisch advies blijkt dat de arts-adviseur rekening houdt met de aangevoerde 

depressieve toestand en dat het risico op zelfmoord wordt besproken. Hij stelt echter vast dat uit de 

medische attesten blijkt dat er geen acute opstoten, noch hospitalisaties waren en dat er in het verleden 

geen suïcidepoging ondernomen of gedocumenteerd werd en evenmin speciale 

beschermingsmaatregelen werden genomen. Op basis daarvan besluit de arts-adviseur dat het risico op 

suïcide louter hypothetisch en speculatief is. 

  

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) merkt op dat de arts-adviseur hiermee niet 

ingaat tegen de bevindingen van de behandelende arts-specialist, doch enkel vaststelt wat uit de door 

verzoekers neergelegde medische stavingsstukken blijkt. De arts-adviseur beschikt krachtens artikel 

9ter van de vreemdelingenwet over de bevoegdheid om de neergelegde stukken te beoordelen. Uit het 

standaard medisch getuigschrift van psychiater T. V.D.P. d.d. 3 september 2018 in het administratief 

dossier blijkt inderdaad dat een eventueel risico op zelfmoord slechts op algemene wijze wordt vermeld.  

 

Verzoekers maken niet aannemelijk waarom de vaststelling door de arts-adviseur, dat het in het 

standaard medisch getuigschrift aangehaalde risico op zelfmoord niet steunt op concrete gegevens, 

gebeurtenissen of beschermingsmaatregelen, en dus louter speculatief is omdat het op onvoldoende 

concrete informatie steunt, incorrect is. Met hun algemene tegenwerpingen weerleggen verzoekers deze 

motivering niet. Er blijkt niet dat de arts-adviseur tekort zou zijn geschoten in zijn onderzoekplicht of dat 

de motivering niet afdoende zou zijn.  

 

Het eerste middel is niet gegrond. 

 

2.2.1. Verzoekers voeren een tweede middel aan dat zij uiteenzetten als volgt: 

 

“Deuxième moven - article 8 de la CEDH 

L'article 8 de la CEDH est libellé comme suit : 
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« 1. Toute personne a droit à au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

 

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 

 

Il va de soi que dans le cas d'espèce qui nous occupe, priver la requérante du séjour légal en Belgique 

contreviendrait de manière injustifiée à l'article 8 de la CEDH. 

 

Il faut certes rappeler que toute atteinte à la vie familiale d une personne n est pas forcément 

constitutive d'une violation de l'article 8. En effet, l'alinéa 2 de l'article 8 de la CEDH énumère une série 

de conditions dans lesquelles une atteinte à la vie privée ou familiale ne constitue pas une violation de 

l'article 8. Ces conditions ont été précisées par une jurisprudence constante de la Cour de Strasbourg. 

Si ne fût-ce qu'une d'entre elles n'est pas satisfaite l'article 8 de la CEDH est violé. 

 

Ces conditions sont les suivantes : 

- l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale doit être conforme à la loi ; 

- l'ingérence doit poursuivre un but légitime énuméré à l'alinéa 2 de l'article 8 de la CEDH ; 

il doit y avoir un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi pour que 

l'ingérence soit considérée comme nécessaire dans une société démocratique. 

L'ingérence de l'Etat belge dans la vie familiale de la famille S. est sans aucun doute conforme aux 

dispositions légales en vigueur en Belgique. La première condition est remplie. 

 

On pourrait également considérer que l'ingérence poursuit un but légitime énuméré dans l'alinéa 2 de 

l'article 8 de la CEDH : contrôler l'immigration permet de réguler le marché du travail, et donc de 

préserver le bien-être économique de la Belgique. La deuxième condition est donc également remplie. 

 

Mais, quant à savoir si une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire 

s'il existe un rapport de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés pour y arriver, la 

réponse ne peut être que négative (cfr. CEDH, Berrehab c. Pays-Bas, du 21/06/1988). La troisième 

condition n'est donc pas satisfaite. 

 

Le seul moyen de mettre fin à cette violation de l'article 8 de la CEDH est de suspendre et annuler la 

décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour avec ordre de quitter le territoire." 

 

2.2.2. In het tweede middel voeren verzoekers aan dat de proportionaliteitstoets in het licht van artikel 8 

van het EVRM niet is gebeurd. De Raad merkt op dat uit de gegevens van de zaak blijkt dat verzoekers 

nooit over een recht op verblijf beschikten. Een verzoek om internationale bescherming werd geweigerd 

en zij werden reeds in het verleden bevolen om het grondgebied te verlaten. In casu betreft het een 

situatie eerste toelating. Hierbij oordeelt het EHRM dat er geen toetsing geschiedt aan de hand van het 

tweede lid van artikel 8 van het EVRM, maar eerder moet onderzocht worden of er een positieve 

verplichting is voor de staat om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied toe te laten of te laten 

verblijven zodat hij zijn recht op eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven aldaar kan 

handhaven en ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), 

§ 105). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een  

redelijke afweging heeft gemaakt tussen de concurrerende belangen van het individu enerzijds, en de 

samenleving anderzijds. Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere 

beoordelingsmarge. 

 

De omvang van de positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 

betrokken individuen en het algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 

37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 106-107). In het kader van een redelijke afweging worden een aantal 

elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk 

wordt verbroken, de omvang van de banden in de Verdragsluitende staat, alsook de aanwezigheid van 

onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief 
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wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen 

van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde. 

 

Een ander belangrijke overweging is of het gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een periode waarin de 

betrokken personen zich ervan bewust dienden te zijn dat de verblijfsstatus van een van hen er toe leidt 

dat het voortbestaan van het gezins- en privéleven in het gastland vanaf het begin precair zou zijn. 

Waar dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending 

van artikel 8 van het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108; zie ook EHRM 17 

april 2014, Paposhvili/België, § 142).   

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat de 

besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 

gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die 

door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Deze procedurele vuistregel is volgens het EHRM 

tevens van toepassing op situaties waar sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 

2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68). Staten gaan hun 

beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige 

wijze een redelijke belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 84; EHRM 

10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

Verzoekers voeren geen enkel element aan waaruit blijkt dat er in casu sprake zou zijn van 

onoverkomelijke hinderpalen die een terugkeer naar het land van herkomst in de weg staan. Zij blijken 

ook op geen enkel ogenblik een aanvraag om gezinshereniging te hebben ingediend en hebben enkel in 

het kader van artikel 9ter een aanvraag gedaan. De verwerende partij is pas overgegaan tot de afgifte 

van de bevelen om het grondgebied te verlaten na een beslissing te hebben genomen over de aanvraag 

op basis van artikel 9ter. De verwijderingsmaatregelen zijn gericht tot het hele gezin en brengen de 

eenheid van het gezin niet in het gedrang. Verzoekers hebben geen aanvraag tot gezinshereniging 

ingediend en tonen in het middel ook niet aan met welke onoverkomelijke hinderpalen met betrekking tot 

het gezinsleven de verwerende partij alsnog rekening had dienen te houden.  

 

Het tweede middel is niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig maart tweeduizend 

negentien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 


