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 nr. 164 382 van 18 maart 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

3. X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 

17 maart 2015 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

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

Administratieve Vereenvoudiging van 27 november 2014 tot afgifte van de bevelen om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13) en tot afgifte van de inreisverboden (bijlage 13sexies), alle aan de verzoekende 

partijen ter kennis gebracht op 20 februari 2015. 

 

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 13 januari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 februari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VAN DE SIJPE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van attaché S. GRUSZOWSKI, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoekende partijen, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, komen op 

20 september 2010 België binnen en vragen op dezelfde dag asiel aan. Op 17 december 2010 beslist 

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. 58 046 van 18 maart 2011 

weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) eveneens de vluchtelingenstatus 

en de subsidiaire beschermingsstatus aan de verzoekende partijen. 
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1.2. Op 6 november 2010 dienen de verzoekende partijen 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). Nadat de aanvraag op 7 december 2010 ontvankelijk wordt verklaard, wordt ze op 

20 april 2012 ongegrond bevonden. 

 

1.3. Op 8 februari 2012 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 18 april 2013 wordt de aanvraag 

onontvankelijk verklaard en wordt tevens aan de verzoekende partijen bevel gegeven om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.4. Op 24 mei 2012 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een beslissing houdende 

bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

1.5. Op 17 juni 2013 dienen de verzoekende partijen een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf 

in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 27 november 2014 wordt de aanvraag 

onontvankelijk verklaard. 

 

1.6. Op 16 september 2013 dienen de verzoekende partijen een tweede aanvraag in om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 1 oktober 2013 wordt de aanvraag 

onontvankelijk verklaard. Bij arrest nr. 163 055 van 26 februari 2016 verwerpt de Raad de vordering tot 

schorsing en het beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissing. 

 

1.7. Op 27 november 2014 wordt aan de verzoekende partijen bevel gegeven om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). Dit zijn de eerste, de tweede en de derde bestreden beslissing, die aan de 

verzoekende partijen ter kennis worden gebracht op 20 februari 2015. 

 

1.7.1. De eerste en de tweede bestreden beslissing, die genomen werden ten aanzien van de eerste 

verzoekster en de tweede verzoeker, zijn op gelijkaardige motieven gestoeld. Deze beslissingen luiden 

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 beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naartoe te begeven, 

(…) 

onmiddellijk 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 op grond van volgende feiten: 

(…) 

o 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. 

(…) 

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

verminderd omdat: 

(…) 

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

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Een bevel om het grondgebied te verlaten werd aan de betrokkene betekend op 08.05.2013. 

(…)” 

 

1.7.2. De derde bestreden beslissing, die werd genomen ten aanzien van de derde verzoeker, luidt als 

volgt: 
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“(…) 

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 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 op grond van volgende feiten: 

(…) 

o 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. 

(…)” 

 

1.8. Op 27 november 2014 wordt de eerste verzoekster en de tweede verzoeker tevens een 

inreisverbod (bijlage 13sexies) voor twee jaar opgelegd. Dit zijn de vierde en de vijfde bestreden 

beslissing die op 20 februari 2015 aan de verzoekende partijen ter kennis worden gebracht. Deze 

beslissingen, die gesteund zijn op gelijkaardige motieven, zijn als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

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: 

(…) 

o In uitvoering van artikel 74/11 §1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, is de termijn van het 

inreisverbod 2 jaar: 

(…) 

2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: 

Een bevel om het grondgebied te verlaten werd aan betrokkene betekend op 08.05.2013. 

Er wordt aan betrokkene een termijn van 2 jaar inreisverbod op het grondgebied gegeven daar 

betrokkene, na het betekenen van dit bevel, nog geen stappen ondernomen heeft om het grondgebied 

van België, en het Schengengrondgebied, vrijwillig te verlaten. 

(…)” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Het administratief dossier bevindt zich tevens in het rechtsplegingsdossier van de zaak met nummer 

138 644. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In een eerste middel, dat gericht is tegen de vierde en de vijfde bestreden beslissing, voeren de 

verzoekende partijen de schending aan van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, van het 

redelijkheidsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de formele en de materiële motiveringsplicht 

en van het hoorrecht als algemeen rechtsbeginsel van de Europese Unie. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Uit de bestreden beslissing blijkt dat het inreisverbod is gebaseerd op artikel 74/11, § 1 tweede lid van 

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

de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vw.). 
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Artikel 74/11, § 1, eerste en tweede lid Vw. luidt als volgt: 

(…) 

 

Dienaangaande motiveert de bestreden beslissing dat een inreisverbod wordt voorzien omdat niet aan 

de terugkeerverplichting werd voldaan.  

 

Krachtens artikel 74/11, § 1, eerste lid van vreemdelingenwet dient de duur van het inreisverbod te 

worden vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval. Uit de 

parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de vreemdelingenwet, 

blijkt dat artikel 74/11 van de vreemdelingenwet een onderdeel betreft van de omzetting van de richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 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 (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.). 

 

In die zin wordt in de parlementaire voorbereiding m.b.t. artikel 74/11 van de vreemdelingenwet en het 

inreisverbod het volgende benadrukt: “De richtlijn legt echter op dat men tot een individueel onderzoek 

overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met “alle omstandigheden eigen aan het geval” en dat 

men het evenredigheidsbeginsel respecteert.” (Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23).  

 

In casu moet vooreerst worden vastgesteld dat in de bestreden beslissing niet naar behoren wordt 

gemotiveerd omtrent de termijn van het inreisverbod. In de bestreden beslissing wordt op quasi 

automatische wijze een inreisverbod opgelegd voor 2 jaar. Verwerende partij had makkelijk een andere 

termijn kunnen opleggen. Waarom deze termijn wordt gehanteerd, wordt niet uiteengezet. Het loutere 

feit dat verzoekers een eerder bevel om het grondgebied te verlaten niet hebben nagekomen (omwille 

van de medische problematiek van verzoekster), is geen reden om onmiddellijk een termijn van 2 jaar 

op te leggen. Het feit dat aan de terugkeerverplichting niet werd voldaan, verplicht verwerende partij 

immers niet tot het opleggen van deze termijn. Verwerende partij had makkelijk het inreisverbod kunnen 

beperken tot een veel kortere termijn, hierbij rekening houdend met de situatie van verzoekers.  

 

Bovendien is in de bestreden beslissing duidelijk geen onderzoek terug te vinden dat betrekking heeft 

op de specifieke omstandigheden van verzoekers, niettegenstaande verzoekers in het verzoekschrift om 

medische redenen (art.9ter Vw.) hebben uiteengezet waarom zij niet (zelfs niet tijdelijk) kunnen 

terugkeren naar het land van herkomst.  

 

Aangezien de gemachtigde een inreisverbod heeft opgelegd voor de termijn van twee jaar zonder enig 

actueel onderzoek naar en motivering omtrent de specifieke omstandigheden van verzoekers, heeft de 

gemachtigde, gezien de verstrekkende gevolgen van een inreisverbod, op een kennelijk onredelijke 

wijze gehandeld (zie ook arresten RvV nr. 92 111 van 27 november 201 en RvV nr. 104 767, dd. 31 mei 

20132).  

 

Aldus is er sprake van een schending van de formele en materiële motiveringsplicht, minstens van het 

redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Tot slot moet worden aangenomen dat ook het algemeen rechtsbeginsel van de Europese Unie van het 

hoorrecht is geschonden. Het recht om te worden gehoord, waarborgt dat eenieder in staat wordt 

gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een 

administratieve procedure en alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen aanmerkelijk kan 

beïnvloeden.  

 

In casu staat vast dat de impact van de bestreden beslissingen, alsook het moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel dermate is dat aan verzoekers de mogelijkheid had moeten worden gegeven om uiteen te zetten 

welke persoonlijke omstandigheden nog in rekening zouden moeten worden gebracht. Verzoekers 

verwijzen ondermeer naar de ernstige medische problematiek van verzoekster en hetgeen zij in het 

verzoekschrift tot verblijfsmachtiging om medische redenen hadden aangetoond aangaande de 

bedenkelijke staat de gezondheidszorg in hun land van herkomst zich bevindt en welke (desastreuze) 

gevolgen zulks heeft op de mogelijkheden van een behandeling in het land van herkomst. Verzoekers 

hebben in hun aanvraag, alsook in de verzoekschrift tot nietigverklaring steeds duidelijk de 

ontoegankelijkheid van de medische zorgen aangetoond.  
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Ook bij het nemen van de bestreden inreisverboden heeft verwerende partij geen rekening gehouden 

met de opmerkingen van verzoekers aangaande de ontoegankelijkheid van de medische zorgen in het 

land van herkomst (cf. infra).  

 

Alvorens de bestreden beslissingen te nemen, had verwerende partij hiermee in het licht van artikel 3 

EVRM rekening moeten houden, minstens verzoekers hierover moeten horen. 

 

Deze plicht vloeit trouwens voort uit de vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie gezien art. 

74/11 Vreemdelingenwet een omzetting is van art. 11 van de richtlijn 2008/115/CE. Het Europees Hof 

van Justitie heeft dienaangaande reeds het volgende gesteld (zie HvJ, 22 november 2012, C-277/11, 

overweging 81-88): 

“(…)” 

 

Dat het middel dan ook ernstig is.” 

 

3.1.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“De verzoekende partij voert in een eerste middel tegen het inreisverbod (bijlage 13sexies) en tegen het 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) een schending aan van volgende middelen:  

- Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet  

- Beginselen van behoorlijk bestuur, het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel  

- Formele en materiële motiveringsplicht  

- Algemeen rechtsbeginsel van de Europese Unie van het hoorrecht  

 

Volgens verzoekende partij wordt artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet geschonden omdat de 

bestreden beslissing enerzijds onvoldoende gemotiveerd zou zijn wat betreft de keuze voor een 

inreisverbod van twee jaar en anderzijds de gemachtigde geen rekening zou hebben gehouden met de 

specifieke omstandigheden van het geval. De verwerende partij merkt op dat de bestreden beslissing 

wel degelijk een afdoende motivatie bevat:  

(…) 

 

Uit de hier weergegeven bestreden beslissing blijkt wel degelijk waarom de gemachtigde voor een 

inreisverbod voor de duur van twee jaar opteerde. Verzoekende partij kan niet dienstig voorhouden dat 

zij hierover in het ongewisse wordt gelaten door het bestuur. Het feit dat verzoekende partij zich niet kan 

vinden in de opgelegde duur volstaat niet om afbreuk te doen aan de bestreden beslissing.  

 

Verzoekende partij houdt voor dat het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel, de formele en 

materiële motiveringsbeginsel geschonden zijn omdat de gemachtigde van de Staatssecretaris een 

ireisverbod voor de termijn van twee jaar heeft opgelegd zonder actueel onderzoek naar en motivering 

omtrent de specifieke omstandigheden van verzoekers. De verwerende partij betwist dit; het geheel van 

de de door verzoeker aangebrachte elementen eigen aan haar concrete situatie, is het voorwerp 

geweest van onderzoek door de gemachtigde. Dit blijkt ten overvloede uit de beslissing betreffende de 

aanvraag 9bis zelf die op hetzelfde ogenblik werd genomen. Het feit dat de overwegingen van de 

gemachtigde niet expliciet worden vermeld op de bestreden beslissing, betekent geenszins dat zij niet 

werden meegenomen bij het nemen ervan.  

 

Verzoekende partij verwijzen nog naar de medische problematiek en de (on)toegankelijkheid van de 

medische zorgen in het land van herkomst waar volgens de verzoekende partij diende rekening mee 

gehouden worden in het inreisverbod. Verwerende partij merkt echter op dat de medische problematiek 

alsook de toegankelijkheid van de medische zorgen niet terzake doen bij het nemen van een 

inreisverbod. Een inreisverbod is geen verwijderingsmaatregel en dient als dusdanig niet te motiveren 

over de medische problematiek noch over de toegankelijkheid. Ten overvloede merkt verwerende partij 

nog op dat verzoekende partij reeds viermaal een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter indienden die telkenmale negatief werden afgesloten.  

 

Waar verzoekers stellen dat het hoorrecht werd geschonden omdat verzoekende partij de mogelijkheid 

niet werd gegeven om uiteen te zetten welke persoonlijke omstandigheden nog in rekening moesten 

worden gebracht merkt verwerende partij op het recht te worden gehoord, dat in artikel 41 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie verankerd is, niet betekent dat de overheid op 

eigen initiatief een onderhoud moet organiseren of de vreemdeling moet uitnodigen om zijn standpunt 

kenbaar te maken.  
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Het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaalt ter zake:  

“Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen aanmerkelijk kan beïnvloeden (zie met name 

arresten van 9 juni 2005, Spanje/Commissie, C-287/02, Jurispr. blz. I-5093, punt 37 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak; Sopropé, reeds aangehaald, punt 37; van 1 oktober 2009, Foshan Shunde 

Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. I-9147, punt 83, en 21 december 

2011, Frankrijk/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, nog niet gepubliceerd in de 

Jurisprudentie, punten 64 en 65).” (HvJ, 22 november 2012, M., C-277/11, punt 87) 

 

Noch de Richtlijn 2008/115 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, noch de nationale bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn hebben de voorwaarden 

bepaald waarin een vreemdeling moet worden gehoord voordat jegens hem een terugkeerbesluit wordt 

genomen. Evenmin zijn de gevolgen van de schending van die rechten door het Unierecht vastgesteld.  

In dit geval zijn deze voorwaarden en deze gevolgen een aangelegenheid van het nationale recht, mits 

de in dat verband vastgestelde maatregelen dezelfde draagwijdte hebben als die voor particulieren in 

vergelijkbare nationaalrechtelijke situaties (gelijkwaardigheidsbeginsel) en de uitoefening van de door de 

rechtsorde van de Unie verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk wordt gemaakt 

(effectiviteitsbeginsel). (zie in die zin: HvJ, 10 september 2013, M.G. en N.R., zaak C-383/13, punt 35)  

 

Het staat de lidstaten vrij om de uitoefening van het recht om te worden gehoord van personen die 

onder het toepassingsgebied vallen van de richtlijn 2008/85/EG op dezelfde wijze te laten plaatsvinden 

als in interne situaties, zolang de wijze van uitoefening ervan geen afbreuk doet aan het nuttig effect van 

die richtlijn. (zie in die zin: HvJ, 10 september 2013, M.G. en N.R., C-383/13, punt 36) 

 

De rechten van verdediging zijn op het administratiefrechtelijke vlak alleen toepasselijk in tuchtzaken, en 

derhalve niet van toepassing zijn op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van 

de wet van 15 december 1980, zodat verzoekster de schending ervan dan ook niet dienstig kan 

inroepen (RvS 16 februari 2006, nr. 155.170). Derhalve is ook de hoorplicht, als bestreden beslissing 

niet van toepassing op beslissingen genomen in het raam van de wet van 15 december 1980 (R.v.St., 

nr. 117.575 van 26 maart 2003).  

 

De kritiek van de verzoekende partij kan niet worden aangenomen.” 

 

3.1.3.1. De formele motiveringsplicht heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. De formele motiveringsplicht verplicht de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze, wat 

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

genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de vierde en de vijfde bestreden beslissing 

verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2°, van de 

Vreemdelingenwet. Tevens bevatten deze beslissingen een motivering in feite, met name dat de eerste 

verzoekster en de tweede verzoeker een inreisverbod van twee jaar opgelegd wordt omdat niet aan de 

terugkeerverplichting werd voldaan nu hen “(e)en bevel om het grondgebied te verlaten werd (…) 

betekend op 08.05.2013”. Tevens wordt gemotiveerd waarom de duur van het inreisverbod twee jaar is, 

met name omdat zij na de betekening van voornoemd bevel “nog geen stappen ondernomen (…) 

(hebben) om het grondgebied van België, en het Schengengrondgebied, vrijwillig te verlaten”. Aldus 

bevatten de vierde en de vijfde bestreden beslissing een motivering waarom een inreisverbod met een 

duur van twee jaar wordt opgelegd. De verzoekende partijen voeren dan ook niet dienstig aan dat “in de 

bestreden beslissing niet naar behoren wordt gemotiveerd omtrent de termijn van het inreisverbod”. De 

verzoekende partijen tonen evenmin aan dat hen op quasi automatische wijze een inreisverbod voor 

twee jaar wordt opgelegd. Het gegeven dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris binnen 

een marge tussen één dag en drie jaar in casu geopteerd heeft voor een duur van twee jaar omdat de 

verzoekende partijen na de betekening van voornoemd bevel nog geen stappen ondernomen hebben 
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om het grondgebied van België, en het Schengengrondgebied, vrijwillig te verlaten, houdt niet ipso facto 

in dat op quasi automatische wijze een inreisverbod voor twee jaar werd opgelegd. 

 

In zoverre de verzoekende partijen laten gelden dat niet gemotiveerd wordt omtrent de specifieke 

omstandigheden van hun geval, en hierbij verwijzen naar hun aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, dient te worden benadrukt dat artikel 74/11 van de 

Vreemdelingenwet op zich geen formele motiveringsplicht aan (de gemachtigde van) de bevoegde 

staatssecretaris oplegt. Voormeld artikel stelt enkel dat rekening moet worden gehouden met de 

specifieke omstandigheden van elk geval, wat impliceert dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris in aanmerking moet nemen dat in bepaalde situaties een inreisverbod verstrekkende 

gevolgen kan hebben. 

 

De verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt de motivering van de vierde en de vijfde 

bestreden beslissing hen niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke 

gegevens deze beslissingen zijn genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van 

de formele motiveringsplicht. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoekende partijen de 

motieven van deze beslissingen kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is 

bereikt. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

3.1.3.2. De verzoekende partijen voeren bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, 

zodat het middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht is de Raad 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 materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende omtrent het inreisverbod: 

 

“§ 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 :  

1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of;  

2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd.  

(…)” 

 

Uit deze bepaling blijkt vooreerst dat pas een inreisverbod, met een maximum van drie jaar, kan (en 

moet) worden opgelegd indien, zoals in casu, een vroegere beslissing tot verwijdering niet werd 

uitgevoerd. 

 

Te dezen betwisten de verzoekende partijen niet dat hen “(e)en bevel om het grondgebied te verlaten 

werd (…) betekend op 08.05.2013” en dat zij sindsdien “nog geen stappen ondernomen (…) (hebben) 

om het grondgebied van België, en het Schengengrondgebied, vrijwillig te verlaten”. 

 

De verzoekende partijen laten gelden dat hen op quasi automatische wijze een inreisverbod voor twee 

jaar wordt opgelegd, zonder dat een onderzoek is gebeurd naar de specifieke omstandigheden van hun 

geval, waarbij zij verwijzen naar hun aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Er wordt evenwel op gewezen dat hun eerste machtigingsaanvraag op 20 april 2012 

ongegrond werd bevonden, dus reeds voordat hen op 8 mei 2013 een bevel om het grondgebied werd 

betekend, en dat zij hun tweede machtigingsaanvraag pas op 16 september 2013 hebben ingediend en 

dus ruim na de betekening van voornoemd bevel om het grondgebied te verlaten. Zij tonen aldus niet 

aan dat zij in de onmogelijkheid waren om voornoemd bevel uit te voeren. De beide 

machtigingsaanvragen werden bovendien onderzocht voordat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissingen tot het opleggen van een inreisverbod nam. Daarenboven tonen de 

verzoekende partijen niet aan in welke mate voor het bepalen van de duur van de bestreden 

inreisverboden rekening diende te worden gehouden met het indienen van de genoemde 
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machtigingsaanvragen, temeer nu de aanvraag van 6 november 2010, zoals reeds gesteld, op 

20 april 2012 ongegrond werd bevonden en de aanvraag van 16 september 2013 bij beslissing van 

1 oktober 2013 onontvankelijk werd verklaard en de vordering tot schorsing en het beroep tot 

nietigverklaring tegen deze laatste beslissing bij arrest nr. 163 055 van 26 februari 2016 door de Raad 

werden verworpen. 

 

Een schending van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekende partijen niet aannemelijk maken dat de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke 

wijze tot de vierde en de vijfde bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële 

motiveringsplicht, in het licht van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. 

 

3.1.3.3. Het recht om in elke procedure te worden gehoord maakt integraal deel uit van de eerbiediging 

van de rechten van verdediging, wat een fundamenteel beginsel van Unierecht is (HvJ 

22 november 2012, C-277/11, M.M., § 81; HvJ 5 november 2014, C-166/13, Mukarubega, § 45, HvJ 

11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, §§ 30 en 34). 

 

Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden (zie HvJ 

22 november 2012, C-277/11, M.M., § 87 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

In casu wordt aan de eerste verzoekster en de tweede verzoeker een inreisverbod (bijlage 13sexies) 

voor twee jaar opgelegd, in toepassing van artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2°, van de Vreemdelingenwet. 

Deze bepaling is een gedeeltelijke omzetting van artikel 11 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) (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.) (Parl.St. 

Kamer, 2011-12, nr. 53K1825/001, 23). Door het nemen van de bestreden inreisverboden wordt 

derhalve uitvoering gegeven aan het Unierecht. Het staat buiten twijfel dat het opleggen van een 

inreisverbod, wat te dezen inhoudt dat aan de eerste verzoekster en de tweede verzoeker gedurende 

twee jaar de toegang tot en het verblijf op het grondgebied van België alsook dat van de staten die het 

Schengenacquis ten volle toepassen wordt ontzegd tenzij zij beschikken over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven, een bezwarend besluit betreft dat de belangen van de betrokken 

vreemdelingen ongunstig kan beïnvloeden. Het hoorrecht, als algemeen beginsel van Unierecht, is in 

casu dus van toepassing. 

 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie heeft de regel dat aan de adressaat van een 

bezwarend besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken 

voordat dit besluit wordt genomen, tot doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen naar behoren 

rekening te houden met alle relevante elementen. Die regel beoogt met name, ter verzekering van de 

effectieve bescherming van de betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen om een vergissing te 

corrigeren of individuele omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt 

genomen, niet wordt genomen of dat in een bepaalde zin wordt besloten (HvJ 18 december 2008, C-

349/07, Sopropé, § 49 en HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 37). 

 

Indien een vreemdeling naar behoren is gehoord over de onwettigheid van zijn verblijf in het kader van 

een verblijfsprocedure, dan moet deze vreemdeling niet noodzakelijkerwijze terug worden gehoord 

alvorens een terugkeerbesluit wordt genomen, wanneer dit terugkeerbesluit nauw verbonden is met de 

weigering van een verblijfsaanvraag (zie HvJ 5 november 2014, C-166/13, Mukarubega, § 60). 

 

Luidens vaste rechtspraak van het Hof leidt een schending van de rechten van verdediging, in het 

bijzonder het hoorrecht, naar Unierecht bovendien pas tot nietigverklaring van het na afloop van de 

administratieve procedure genomen besluit, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid 

een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 38, met 

verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, 

§ 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, § 101; 1 oktober 2009, 

Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, § 94, en 

6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, § 80). Hieruit volgt dat niet elke onregelmatigheid bij de 

uitoefening van het hoorrecht tijdens een administratieve procedure, in dit geval de besluitvorming 
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inzake het opleggen van een inreisverbod, een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk 

verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het 

genomen besluit leidt (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 39). 

 

Om een dergelijke onregelmatigheid te constateren, dient de Raad aan de hand van de specifieke 

feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoeker specifieke omstandigheden had 

kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het al dan niet opleggen van een inreisverbod voor 

twee jaar hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 40). 

 

In casu hebben de verzoekende partijen op 16 september 2013 een tweede aanvraag ingediend om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Zij werden naar behoren 

gehoord in het kader van deze verblijfsprocedure. Zij konden in deze verblijfsprocedure immers naar 

behoren en daadwerkelijk alle redenen aanbrengen die overeenkomstig artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet kunnen rechtvaardigen dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris zou 

afzien van de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze aanvraag werd op 

1 oktober 2013 onontvankelijk verklaard omdat er “(o)p 20.04.2012 (…) een beslissing (werd) genomen 

aangaande de aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 06.11.2010” waarbij “reeds uitgebreid (werd) 

ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene en (…) de beschikbaarheid en toegankelijkheid 

van de medische zorgen in het land herkomst van betrokkene (werd) onderzocht” en de verzoekende 

partijen medische getuigschriften voorleggen die “slechts de reeds eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand van betrokkene (bevestigen)” en de vordering tot schorsing en het beroep tot 

nietigverklaring tegen deze beslissing werden door de Raad bij arrest nr. 163 055 van 26 februari 2016 

verworpen. Door louter te wijzen op de ontoegankelijkheid van de medische zorgen in hun land van 

herkomst maken de verzoekende partijen niet aannemelijk dat zij noodzakelijkerwijze terug gehoord 

dienden te worden in het kader van de afgifte van de thans bestreden inreisverboden aangezien zij het 

bestuur hier reeds eerder op hadden gewezen. Het hoorrecht mag niet worden aangewend om een 

administratieve procedure nodeloos te rekken. 

 

Aldus tonen de verzoekende partijen niet aan dat zij, indien zij vlak vóór het nemen van de bestreden 

inreisverboden nogmaals gehoord waren geweest, elementen hadden kunnen aanbrengen die het al 

dan niet opleggen van een inreisverbod of de duur ervan hadden kunnen beïnvloeden. 

 

Een schending van het hoorrecht kan bijgevolg niet worden aangenomen. 

 

3.1.3.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

3.1.3.5. Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de 

uitoefening van haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het 

redelijkheidsbeginsel kan slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om 

het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan 

waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het 

redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 

20 september 1999, nr. 82.301). In de vierde en de vijfde bestreden beslissing worden de motieven 

opgesomd op grond waarvan de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot het opleggen van 

een inreisverbod van twee jaar heeft besloten. De gemachtigde heeft enkel gebruik gemaakt van de 

hem bij wet toegekende bevoegdheden en is hierbij, gelet op wat voorafgaat, niet op een kennelijk 

onredelijke wijze tot zijn besluit gekomen. Bijgevolg kan niet worden volgehouden dat de gemachtigde 

bij het nemen van de vierde en de vijfde bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel heeft 

geschonden. 

 

3.1.3.6. Het eerste middel is ongegrond. 
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3.2.1. In een tweede middel, dat gericht is tegen de eerste, de tweede en de derde bestreden beslissing, 

voeren de verzoekende partijen de schending aan van het redelijkheidsbeginsel, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van de materiële motiveringsplicht en van artikel 3 van het 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 wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM). 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Bij het nemen van het bevel werd door verwerende partij geen rekening meer gehouden met de 

medische toestand van verzoekers en met name met de ontoereikende behandelings- en 

toegankelijkheidsmogelijkheden in het land van herkomst.  

 

Verwezen werd in het verzoekschrift tot verblijfsmachtiging om medische redenen dd. 16.09.2013 naar 

een internationale studie van The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, 

http://www.cri-project.eu/cs/cs-serbia-en.pdf, juni 2009, p 89:  

‘The health care for persons with mental problems is not very well developed in Serbia. The help of 

NGOs is welcomed but unfortunately their programmes are not sustainable as they ceased to exist after 

the ending of the project financed by foreign donors. Some international NGOs (Medicines Sans 

Frontieres-Belgium, Care, ICRC), were involved in helping traumatized communities in southern Serbia, 

because of the absence of professional physicians. (…). Unfortunately there are no available 

evaluations of the free-of-charge psychological counselling and programmes provided by some NGOs 

and church-based organizations.  

 

Verzoekster zal er dan ook geen afdoende medische behandeling kunnen krijgen. Zie immers 

Healthcare in Serbia, te vinden op http://www.europe-cities.com/en/633/serbia/health/: 

‘Serbian healthcare has been severely under-funded for many years and consequently, the standard of 

healthcare available is of poor quality. Medical staff are well trained; however equipment and facilities let 

the health system down considerably. Healthcare in Serbia is available to all citizens and registered 

long-term residents. Private healthcare is also available for those citizens who can afford it. The Health 

Insurance Fund (HIF) operates and oversees the health service in Serbia, the aim of the organisation is 

to make the health system equal for every citizen no matter what their status, but in practice this is often 

not the case.’ 

 

Ook corruptie en onder-tafel-betalingen zijn er een algemeen bekend gegeven (zie Healthcare in Serbia, 

te vinden op http://www.europe-cities.com/en/633/serbia/health/: 

‘Prescription medicines must be paid for and doctors charge under-the-table payments for all services.’  

 

Aldus is zonder meer duidelijk dat verzoekster niet zal kunnen beschikken over medische zorgen, laat 

staan van een aanvaardbaar kwalitatief niveau (RvSt 7 mei 2001, nr. 95.175.RDE 2002 N° 119; RvSt 30 

november 1999, nr. 83.760.RDE 2002 N° 119; Kortg. Leuven 6 december 1996, T. Vreemd. 1997, 299-

300). 

 

Naast de afwezigheid van beschikbaarheid en toegankelijkheid van de behandeling in het land van 

herkomst en het financiële kostenplaatje moet tevens worden opgemerkt dat verzoekster blijvende 

behandeling nodig zal hebben. 

 

Met deze gegevens heeft verwerende partij geen rekening gehouden, zodat ook de bestreden 

beslissingen ten onrechte werden genomen.  

 

Gelet op de ernstige gezondheidstoestand van verzoekster én de ontoereikende behandeling in hun 

land van herkomst heeft verwerende partij dan ook in strijd met artikel 3 EVRM de bevelen genomen om 

het grondgebied te verlaten.  

 

Verwerende partij had alvorens de bevelen en inreisverboden uit te vaardigen een onderzoek moeten 

voeren naar de behandelingsmogelijkheden en de toegankelijkheid van de medische zorgen in het land 

van herkomst, hetgeen zij duidelijk manifest weigert te doen (zie onontvankelijkheidsbeslissing dd. 

01.10.2013 en het verzoekschrift tot nietigverklaring en schorsing hiertegen).  

 

Zie hieromtrent ook S. BOUCKAERT, Documentloze vreemdelingen. Grondbescherming doorheen de 

Belgische en internationale rechtspraak vanaf 1985, Maklu, Antwerpen, 2007, 161:  

http://www.cri-project.eu/cs/cs-serbia-en.pdf
http://www.europe-cities.com/en/633/serbia/health/
http://www.europe-cities.com/en/633/serbia/health/


  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

‘Wat dit laatste betreft, heeft de Raad van State reeds in meerdere arresten geoordeeld, onder expliciete 

verwijzing naar het zorgvuldigheidsbeginsel, dat de Dienst Vreemdelingenzaken, bij de evaluatie van de 

medische zorgverstrekking in het land van herkomst, niet alleen de mogelijkheid tot behandeling van 

een medische aandoening moet onderzoeken, maar eveneens moet nagaan of die zorgverstrekking ook 

toegankelijk is voor de betrokken vreemdeling. Met name dient de dienst daarbij na te gaan of de 

vreemdelingen in staat is om de kosten van de noodzakelijke behandeling financieel te dragen.’  

 

Gelet op de afwezigheid van een dergelijk onderzoek moet worden aangenomen dat het voor 

verzoekers dan ook onmogelijk is om terug te keren.  

 

De bevelen om het grondgebied te verlaten dd. 27.11.2014 vormen dan ook een schending van artikel 3 

EVRM, minstens is er sprake van een schending van de materiële motiveringsplicht en het 

redelijkheidsbeginsel.” 

 

3.2.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“De verzoekende partij voert in een tweede midel tegen de bevelen (bijlage 13) de schending aan van 

volgende middelen: 

- beginselen van behoorlijk bestuur, het redelijkheisbeginsel en de zorgvuldigheidsbeginsel 

- materiële motiveringsplicht 

- artikel 3 EVRM 

 

Verzoekende partij houdt voor dat bij het nemen van het bevel geen rekening werd gehouden met de 

medische toestand van verzoekers noch met de behandelings- en toegankelijkheidsmogelijkheden; 

verwerende partij merkt echter op dat de verwijzing naar de medische toestand niet dienstig is want de 

aanvragen 9ter die verzoekende partij voorheen reeds viermaal indiende werden reeds ongegrond 

verklaard waaruit blijkt dat de medische problematiek alsook de toegankelijkheid en 

behandelingsmogelijkheid in het land van herkomst het onderzoek heeft uitgemaakt van een machtiging 

tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingen en er dus geen bezwaar werd gemaakt 

tegen een beslissing tot verwijdering. 

 

Uit het administratief dossier, meer bepaald uit de synthesenota, blijkt daarnaast nog dat bij de 

voorbereiding van de beslissing in het onderzoek naar een machtiging tot verblijf bij toepassing van 

artikel 9bis er een onderzoek werd ingesteld naar de medische problematiek en dat er als dusdanig 

geen beletsel was om een beslissing tot verwijdering voor verzoekende partij te nemen. 

 

Verzoekende partij kan dan ook niet dienstig een schending van aangehaalde middelen aanvoeren. 

 

De aangevoerde middelen zijn ongegrond. 

Verzoekende partij toont geenszins aan dat de bestreden beslissingen op onwettige wijze zou zijn 

genomen.” 

 

3.2.3.1. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad 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 materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 3 van het EVRM, dat als volgt 

luidt:  

 

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen.” 

 

Wanneer, zoals in casu, de mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM verbonden is met de 

medische situatie van de eerste verzoekster, volstaat een eenvoudige vrees voor een schending van het 

leven of de fysieke integriteit of voor een onmenselijke of vernederende behandeling op zich niet om 

een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. Het is aan de verzoekende partijen om een begin 

van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat zij bij terugkeer naar hun 

land van herkomst zullen worden blootgesteld aan een dergelijk reëel risico (zie EHRM 11 oktober 2011, 

Auad/Bulgarije, § 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). 
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Te dezen verwijzen de verzoekende partijen naar hun aanvraag van 16 september 2013 om machtiging 

tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Zij menen dat de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris bij het nemen van de eerste, de tweede en de derde bestreden beslissing 

geen rekening heeft gehouden met hun medische toestand en in het bijzonder met de ontoereikende 

behandelings- en toegankelijkheidsmogelijkheden in hun land van herkomst, terwijl hij, alvorens deze 

beslissingen te nemen, ertoe gehouden was hieromtrent een onderzoek te voeren. 

 

Vooreerst wordt erop gewezen dat uit de synthesenota nr. 6690832 van 27 november 2014, die zich in 

het administratief dossier bevindt, blijkt dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris heeft 

overwogen dat de verzoekende partijen niet hebben aangetoond niet te kunnen reizen en niet hebben 

aangetoond dat de eerste verzoekster zich niet zou kunnen laten behandelen in haar land van 

herkomst. Dit vindt steun in de overige stukken van het administratief dossier. Zo werd de aanvraag van 

16 september 2013 om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, 

waar de verzoekende partijen thans naar verwijzen, op 1 oktober 2013 onontvankelijk verklaard omdat 

er “(o)p 20.04.2012 (…) een beslissing (werd) genomen aangaande de aanvraag tot machtiging tot 

verblijf dd. 06.11.2010” waarbij “reeds uitgebreid (werd) ingegaan op de gezondheidstoestand van 

betrokkene en (…) de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen in het land 

herkomst van betrokkene (werd) onderzocht” en de verzoekende partijen medische getuigschriften 

voorleggen die “slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene 

(bevestigen)”. De verzoekende partijen brengen geen enkel gegeven aan dat hun gezondheidstoestand 

of de situatie van de medische zorgen in hun land herkomst gewijzigd zou zijn ten opzichte van toen. 

Aldus maken de verzoekende partijen niet aannemelijk dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris bij het nemen van de bestreden bevelen op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op 

kennelijk onredelijke wijze heeft overwogen dat zij kunnen reizen en dat de eerste verzoekster zich zou 

kunnen laten behandelen in haar land van herkomst en dat hij heeft geoordeeld dat er geen risico 

bestond op een schending van artikel 3 van het EVRM. De Raad heeft overigens bij arrest nr. 163 055 

van 26 februari 2016 de vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring tegen de beslissing 

van 1 oktober 2013 waarbij de aanvraag van 16 september 2013 om machtiging tot verblijf 

onontvankelijk wordt verklaard, verworpen. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekende partijen niet aannemelijk maken dat de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke 

wijze tot de eerste, de tweede en de derde bestreden beslissing is gekomen. De schending van de 

materiële motiveringsplicht, in het licht van artikel 3 van het EVRM, kan niet worden aangenomen. 

 

3.2.3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit  

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

3.2.3.3. Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de 

uitoefening van haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het 

redelijkheidsbeginsel kan slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om 

het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan 

waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het 

redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 

20 september 1999, nr. 82.301). In de eerste, de tweede en de derde bestreden beslissing worden de 

motieven opgesomd op grond waarvan de gemachtigde tot afgifte van de bevelen om het grondgebied 

te verlaten heeft besloten. De gemachtigde heeft enkel gebruik gemaakt van de hem bij wet toegekende 

bevoegdheden en is hierbij, gelet op wat voorafgaat, niet op een kennelijk onredelijke wijze tot zijn 

besluit gekomen. Bijgevolg kan niet worden volgehouden dat de gemachtigde bij het nemen van de 

bestreden beslissingen het redelijkheidsbeginsel heeft geschonden. 

 

3.2.3.4. Het tweede middel, dat gericht is tegen de eerste, de tweede en de derde bestreden beslissing, 

is ongegrond. 
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4. Korte debatten 

 

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

beslissingen kan leiden aangevoerd. 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 achttien maart tweeduizend zestien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


