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 nr. 167 187 van 4 mei 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 20 juni 2014 heeft 

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, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 3 april 2014 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 verklaard wordt en van 

4 april 2014 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies), beide aan de verzoeker ter kennis 

gebracht op 22 mei 2014. 

 

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 29 februari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 maart 2016. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat W. PEETERS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 12 december 2009 dient de verzoeker, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, een 

aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet). Op 26 augustus 2011 wordt de aanvraag ongegrond 

verklaard. De verzoeker vordert op 27 oktober 2011 de schorsing van de tenuitvoerlegging en de 
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nietigverklaring van deze beslissing. Bij arrest nr. 79 405 van 18 april 2012 stelt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de afstand van het geding vast. 

 

1.2. Op 25 juni 2012 dient de verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 28 september 2012 wordt de aanvraag onontvankelijk 

verklaard en wordt de verzoeker tevens bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.3. Op 6 maart 2014 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 3 april 2014 wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit 

is de eerste bestreden beslissing, die aan de verzoeker op 22 mei 2014 wordt ter kennis gebracht. Deze 

beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

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. 31.3.2014 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een directe bedreiging inhoudt voor zijn leven 

of fysieke integriteit. De beschreven aandoeningen vereisen geen dringende maatregelen zonder welke 

er acuut levensgevaar zou kunnen zijn. 

 

Met betrekking tot de vraag of de aandoening van betrokkene een reëel risico kan inhouden op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van 

herkomst of het land waar hij verblijft, dient te worden opgemerkt dat zelfs indien er geen of zeer geringe 

behandelingsmogelijkheden zijn wat de gezondheidstoestand van betrokkene aanzienlijk kan doen 

achteruitgaan en zijn levensverwachting op korte of middellange termijn in het gedrang kan brengen, 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 niet geschonden is als de actuele gezondheidstoestand 

van verzoeker niet eveneens uitermate ernstig is (EHRM, 20 december 2011, Yoh-Ekale Mwanje t. 

België, §§ 81-85; EHRM, Decision, 24 mei 2012 E.O. t. Italië, nr. 34724/10 §§, 34-38; EHRM, Grote 

Kamer, 27 mei 2008, N. t. Verenigd Koninkrijk, § 42). 

 

Om van een mensonterende en vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is 

te kunnen spreken in de zin van artikel 3 van het EVRM en artikel 9 ter Vw. is immers niet enkel 

doorslaggevend dat er geen behandeling beschikbaar is in het land van herkomst, doch dient daarbij 

eveneens reeds actueel sprake te zijn van een kritieke gezondheidstoestand of een levensverwachting 

die op korte termijn in het gedrang is, zodat het vaststellen van het kennelijk en manifest ontbreken van 

dergelijk ernstig actueel gevaar voor de gezondheid ruimschoots volstaat om deze 

toepassingsvoorwaarde van artikel 9ter §1 en artikel 3 van het EVRM uit te sluiten. 

 

Uit de vaststellingen van het medisch advies blijkt heden bijgevolg een manifest gebrek aan een 

vergevorderd, kritiek, dan wel terminaal of levensbedreigend stadium van de aandoening(-en) waaraan 

betrokkene lijdt, zodat dit element op zich toelaat overtuigend te besluiten dat betrokkene kan 

uitgesloten worden van de toepassing van artikel 3 van het EVRM en bijgevolg ook van de toepassing 

artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Uit het voorgelegd standaard medisch getuigschrift blijkt bijgevolg dat betrokkene kennelijk niet lijdt aan 

een ziekte die een reëel 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. Bovendien dient te worden vastgesteld dat het EHRM de 

schendingen van art. 2 EVRM (recht op leven) en art. 3 EVRM onlosmakelijk verbonden acht. Indien er 

immers geen onmenselijke of vernederende behandeling kan worden vastgesteld, wordt wegens deze 

samenhang een eventuele schending van het recht op leven of fysieke integriteit niet verder onderzocht, 

gelet op de redenering die het EHRM op systematische wijze aan deze artikels toekent (EHRM, 20 

december 2011, Yoh-Ekale Mwanje t. België, § 86; EHRM, 2 mei 1997, D. t. Verenigd Koninkrijk, §§ 58-

59; EHRM, Decision, 29 juni 2004, Salkic e.a. t. Verenigd Koninkrijk; EHRM, Decision, 7 juni 2011, 

Anam t. Verenigd Koninkrijk). 
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Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene 

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

 

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

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

 

Een eventuele onmogelijkheid tot reizen zal bij de uitvoering van een verwijdering onderzocht worden. 

(…)” 

 

1.4. Op 4 april 2014 wordt de verzoeker een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor drie jaar opgelegd. Dit 

is de tweede bestreden beslissing die op 22 mei 2014 aan de verzoeker ter kennis wordt gebracht. Deze 

beslissing is 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 3 jaar: 

2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: geen gevolg gegeven aan het bevel het grondgebied 

te verlaten dd 28/9/2012 

(…)” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoeker. 

 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie van niet-ontvankelijkheid op 

met betrekking tot de samenhang tussen de bestreden beslissingen. 

 

Zij laat hieromtrent het volgende gelden: 

 

“De verwerende partij heeft de eer op te merken dat verzoeker nalaat de samenhang aan te tonen 

tussen de twee bestreden beslissingen. De verwerende partij stelt vast dat de beslissing waarbij het 

inreisverbod werd opgelegd en de beslissing aangaande de regularisatieaanvraag geen verknochtheid 

vertonen daar zij beiden genomen werden op een afzonderlijke rechtsgrond. Verzoeker maakt niet 

aannemelijk dat een eventuele nietigverklaring van de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf onontvankelijk werd verklaard enige invloed zou hebben op zijn illegale verblijfsstatus en op de 

vaststelling dat hij niet binnen de toegekende termijn gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel om het 

grondgebied te verlaten. De vordering, voor zover zij ingesteld werd tegen de beslissing waarbij het 

inreisverbod werd opgelegd als tweede bestreden beslissing, is derhalve onontvankelijk.” 

 

3.2. Het komt uitsluitend aan de rechter toe te oordelen of de gezamenlijke behandeling van 

verschillende vorderingen het vlot verloop van het geding bevordert of schaadt (RvS 4 augustus 1997, 

nr. 67.627). Te dezen is de Raad van oordeel dat de gezamenlijke behandeling van de beroepen tegen 

de bestreden beslissingen die op opeenvolgende data en door dezelfde attaché (J.H.) werden 

genomen, het vlot verloop van het geding niet in de weg staat. Bovendien wijst de omstandigheid dat 

het bestreden inreisverbod ruim anderhalf jaar na de verwijderingsbeslissing van 28 september 2012 

waarmee het gepaard gaat werd genomen er op dat gewacht werd op de eerste bestreden beslissing 

alvorens het bestreden inreisverbod genomen werd. Aldus kan de samenhang in kwestie aanvaard 

worden. 
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Bijgevolg wordt de exceptie van onontvankelijkheid van het beroep tegen de tweede bestreden 

beslissing verworpen. 

 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1.1. In een eerste middel, dat uitsluitend gericht is tegen de eerste bestreden beslissing, voert de 

verzoeker de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

(…) 

 

Uit de inzake de formele motiveringsplicht aangehaalde wetteksten blijkt dat de opgelegde motivering in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag 

liggen. De motivering moet tevens afdoende zijn. 

 

De in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet hebben tot doel de bestuurde, 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 

artikelen 2 en 3 van de genoemde Wet van 29 juli 1991 verplichten 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. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

Iedere beslissing van het bestuur dient op motieven te berusten die niet enkel in feite en in rechte 

aanwezig moeten zijn, doch die bovendien pertinent moeten zijn en de beslissing moeten 

verantwoorden. (RvSt. 22 mei 1991, nr. 37043) 

 

Het is derhalve een vaststaand beginsel dat administratieve beslissingen niet enkel formeel gemotiveerd 

dienen te worden, doch ook dat deze motivering afdoende, duidelijk en zorgvuldig moet zijn. 

 

Inzake de materiële motiveringplicht dient te worden gesteld dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet bevoegd is zijn 

beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. 

 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht echter wel 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen, (cf. 

RvSt., 7 december 2001, nr. 101.624) 

 

Eerste onderdeel van het middel: 

 

De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk dat de aanvraag van verzoeker onontvankelijk werd 

verklaard in toepassing van artikel 9ter, §3, 4° van de Vreemdelingenwet welke bepaling de 

gemachtigde van de Staatssecretaris verplicht de aanvraag onontvankelijk te verklaren indien de in §1, 

vijfde lid vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de minister of zijn 

gemachtigde in een advies heeft 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. 

 

De arts-adviseur diende derhalve in dit verband de door verzoeker ingeroepen aandoening te toetsen 

aan artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, welk in bescherming voorziet voor drie te 

onderscheiden situaties. 
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Om toepassing te kunnen maken van 4° van artikel 9ter, §3 van de Vreemdelingenwet dient de 

ambtenaar-geneesheer immers vast te stellen dat de ziekte kennelijk niet beantwoord aan een ziekte 

waaraan de aanvrager op zondanige wijze lijdt dat deze ziekte een reëel 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, (o.a. RvV arrest 

nr. 83.956 van 29 juni 2012) 

 

In casu stelt de arts-adviseur in zijn advies dd. 31 maart 2014 dat uit het standaard medisch 

getuigschrift blijkt dat de beschreven medische problematiek geen gevaar inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van verzoeker. 

 

Met betrekking tot het derde criterium voorzien in artikel 9ter, §1, eerste lid Vreemdelingenwet, met 

name het reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst of het land waar hij verblijft, stelt de arts-adviseur na zijn 

beschouwingen omtrent het risico voor het leven of de fysieke integriteit van verzoeker: 

“Derhalve moet vastgesteld worden dat het medische dossier, zoals het voorligt, momenteel niet 

aantoont dat er een risico bestaat voor een onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate medische zorgen zouden zijn in het land van herkomst of het land waar betrokkene 

verblijft. " (eigen onderlijning) 

 

De beoordeling van het risico op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 

adequate behandeling is in het land van herkomst of verblijf, wordt derhalve volledig beperkt tot de 

beoordeling van het al dan niet bestaan van een ernstig en actueel gevaar voor de gezondheid (lees: 

leven of fysieke integriteit) en het niet bestaan van dergelijk risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst wordt volledig 

gededuceerd uit de afwezigheid van een reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit. 

 

Zulks blijkt onbetwistbaar uit het gebruik van het woord "derhalve" hetgeen wijst op deze deductie. 

 

Deze deductie, die door de gemachtigde van de Staatssecretaris integraal werd bijgetreden in de eerste 

bestreden beslissing, vindt echter geen steun in artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet en 

miskent dan ook deze wetsbepaling. 

 

De bestreden beslissing wordt evenmin afdoende gemotiveerd. 

 

Uit artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet kan immers niet afgeleid worden dat indien een 

vreemdeling niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico is voor het leven van de patiënt of niet lijdt aan 

een ziekte die een reëel risico is voor de fysieke integriteit van de patiënt derhalve met vastheid kan 

gesteld worden dat hij niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en 

vernederende behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van 

herkomst. (RvV arrest nr. 92.397 van 29 november 2012; RvV arrest 93.870 van 18 december 2012) 

 

Dit is des te meer het geval nu nergens uit blijkt dat verzoeker slechts zou lijden aan een banale 

aandoening of ziekte. 

 

Bovendien dient opgemerkt dat de arts-adviseur geen enkel onderzoek heeft gevoerd naar de 

mogelijkheden van behandeling voor de ziekte van verzoeker in het land van herkomst, minstens blijkt 

dit uit geen enkel element. 

 

Derhalve dient te worden vastgesteld dat in casu de arts-adviseur de door verzoeker ingeroepen ziekte 

niet heeft getoetst aan alle door artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet voorziene criteria. 

 

De bestreden beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris die onder uitdrukkelijke verwijzing 

naar dit advies de aanvraag van verzoeker onontvankelijk verklaart is dan ook niet naar recht 

verantwoord. 

 

De bijkomende toelichting die de gemachtigde van de Staatssecretaris in de bestreden beslissing meent 

te moeten geven bij de redenering van de arts-adviseur is (indien zij al juist zou zijn) volkomen 

irrelevant, nu de beoordeling in het kader van art. 9ter, §3, 4° Vreemdelingenwet door de ambtenaar-

geneesheer dient te gebeuren. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

De bestreden beslissing steunt op een deductie van de arts-adviseur die geen steun vindt in artikel 9ter, 

§ 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet. 

 

Er werd in strijd met artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet niet nagegaan of er geen 

sprake is van een ziekte of aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke en 

vernederende behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van 

herkomst . 

 

Door enkel te onderzoeken of de aandoeningen van verzoeker direct levensbedreigend zijn, zonder 

verder onderzoek naar de mogelijkheden van een behandeling in het land van herkomst, heeft de arts-

adviseur, daarin gevolgd door de gemachtigde van de Staatssecretaris de rechtspraak van het EHRM 

inzake artikel 3 van het EVRM bij de verwijdering van zieke vreemdelingen te beperkend 

geïnterpreteerd. 

 

De motivering van een bestuurlijke beslissing moet de bestuurde minimaal toelaten te begrijpen waarom 

deze beslissing genomen werd zodat hij met kennis van zaken zijn rechtsmiddelen kan aanwenden. 

 

Deze vereiste impliceert dat wanneer geponeerd wordt dat een vreemdeling niet voldoet aan de 

voorwaarden die worden gesteld in een wetbepaling die twee situaties voorziet, er duidelijk uiteengezet 

dient te worden waarom geen van beide situaties van toepassing is. (RvV arrest nr. 83.956 van 29 juni 

2012) 

 

De motivering van de bestreden beslissing voldoet niet aan deze voorwaarde en is derhalve niet 

pertinent en draagkrachtig. 

 

Derhalve werd de motiveringsplicht geschonden in het licht van artikel 9ter, §1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet en dient te de bestreden beslissing te worden vernietigd. 

 

Tweede onderdeel van het middel: 

 

Onder verwijzing naar de vaststellingen zoals uiteengezet ter ondersteuning van het eerste onderdeel 

van het middel, dient te worden besloten dat met de bestreden beslissing de gemachtigde van de 

Staatssecretaris een te strenge, en dus onjuiste, interpretatie maakt van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet en artikel 3 EVRM. 

 

Artikel 9ter, §1, eerste lid Vreemdelingenwet vereist niet (noodzakelijk) dat de ingeroepen ziekte een 

direct levensbedreigend karakter zou hebben, noch dat de gezondheidstoestand kritiek zou zijn of de 

aandoening in een vergevorderd stadium zou zijn, op dat zij mogelijkerwijze aanleiding zou kunnen 

geven tot het bekomen van een verblijfsmachtiging. 

 

Waar zowel het advies van de ambtenaar-geneesheer als de bestreden beslissing zelf uitsluitend als 

criterium dit levensbedreigend karakter hanteren en zij daarbij verwijzen naar de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens aangaande artikel 3 van het EVRM, wordt een te strenge 

beoordeling gehanteerd welke onverenigbaar is met de bewoordingen en de ratio legis van artikel 9ter 

Vreemdelingenwet. 

 

Hierbij dient erop te worden gewezen dat artikel 3 van het EVRM en de interpretatie welke eraan wordt 

gegeven door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, bepalend zijn voor de minimale 

bescherming welke door de lidstaten dient te worden geboden, doch er geenszins aan in de weg staat 

dat een nationale wetgeving in een ruimere bescherming voorziet. 

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet voorziet in een dergelijke ruimere bescherming. 

 

Dit artikel bevat geenszins de noodzakelijke vereiste van een vergevorderd, kritiek van wel terminaal of 

levensbedreigend stadium van de aandoening. 

 

De hoge drempel van de rechtspraak van het EHRM betreffende artikel 3 EVRM kan geen afbreuk doen 

aan de duidelijke wetsbepaling van artikel 9ter Vreemdelingenwet. 
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Door de noodzakelijke vereiste van een directe levensbedreiging te hanteren voegt de gemachtigde van 

de Staatssecretaris een voorwaarde toe aan artikel 9ter Vreemdelingenwet, waardoor deze 

wetsbepaling wordt miskend. 

 

Nergens kan uit de parlementaire voorbereiding van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet worden 

afgeleid dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om de toekenning van een verblijfsrecht om 

medische redenen volledig te verbinden aan het EVRM en de rechtspraak van het EHRM. 

 

De enige relevante verwijzing in de parlementaire voorbereiding van artikel 9ter Vreemdelingenwet luidt 

als volgt: 

"In artikel 9ter, nieuw, wordt omwille van de rechtszekerheid een bijzondere procedure gecreëerd voor 

vreemdelingen die lijden aan een ziekte, waarvoor een adequate behandeling ontbreekt in het land van 

herkomst of verblijf, waarbij het terugsturen van de vreemdeling een reëel risico inhoudt op zijn leven of 

fysieke integriteit of die een reëel risico inhoudt op onmenselijke of vernederende behandeling in zijn 

land van herkomst of verblijf Het onderzoek van de vraag of een gepaste en voldoende toegankelijke 

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

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

rechtspraak van het EHRM. " (Parl. St. Kamer, 2005-2006, DOC 51-2478/001, 35) 

 

Waar hiermee dus wel de verbinding wordt gemaakt met de criteria van het EVRM en de interpretatie 

ervan door het EHRM voor wat betreft de beoordeling van de aanwezigheid en toegankelijkheid van een 

gepaste behandeling in het land van herkomst of verblijf, volgt kan hieruit geenszins een dergelijke 

verwijzing naar EVRM en EHRM worden afgeleid op het vlak van de interpretatie van de ernst van de 

ziekte en meerbepaald dat deze noodzakelijkerwijze onomkeerbaar, terminaal of in een vergevorderd 

stadium zou dienen te zijn. 

 

De vaststelling dat in de parlementaire voorbereiding de verbinding met het EVRM enkel wordt gemaakt 

op het vlak van de beoordeling van de behandeling en niet inzake de beoordeling van de ziekte zelf, is 

des te opvallender gelet op de tot dan bestaande interne Belgische rechtspraak en de praktijk van de 

Dienst Vreemdelingenzaken inzake regularisaties om medische redenen, en waarbij soepeler criteria 

werden gehanteerd dan deze van het EHRM inzake artikel 3 EVRM. 

 

Indien het de bedoeling van de wetgever zou geweest zijn om deze praktijken te verstrengen met de 

invoering van artikel 9ter zou zulks ongetwijfeld op duidelijke wijze tot uiting zijn gekomen tijdens de 

parlementaire voorbereiding, quod non. 

 

Men kan zich overigens afvragen of de formulering van artikel 9ter §1, eerste lid Vreemdelingenwet en 

in het bijzonder de zinsnede "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" nog wel enige nuttige betekenis heeft indien de criteria van artikel 3 EVRM in de interpretatie 

van het EHRM dwingend worden toegepast en er aldus steeds sprake dient te zijn van een aandoening 

die levensbedreigend is gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van 

de ziekte. 

 

De interpretatie van het EHRM lijkt immers volledig te vallen onder de noemer van het "reëel risico voor 

het leven of de fysieke integriteit" zodat de interpretatie die de gemachtigde van de Staatssecretaris in 

de bestreden beslissing aan artikel 9ter geeft een deel van deze bepaling als het ware overbodig maakt, 

hetgeen onmogelijk in overeenstemming kan zijn met de wil van de wetgever. 

 

Bovendien merkt verzoeker op dat de interpretatie die de gemachtigde van de Staatssecretaris en de 

arts-adviseur geven aan artikel 3 EVRM en de rechtspraak van het EHRM, te streng en aldus onjuist is. 

 

Uit de bestreden beslissing en het advies van de arts-adviseur blijkt immers dat enkel een aandoening 

die van direct levensbedreigende aard is, wordt beschouwd als een ziekte die een reëel risico inhoudt 

voor het leven of de fysieke integriteit. 

 

Nochtans stelt het EHRM het voorhanden zijn van een actuele directe levensbedreiging niet voorop als 

een absolute voorwaarde opdat een schending van artikel 3 EVRM kan worden vastgesteld, (o.a. RvV 

arrest nr. 92.397 van 29 november 2012) 
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Het EHRM heeft geenszins uitgesloten dat ernstige aandoeningen een schending kunnen uitmaken van 

artikel 3 EVRM indien er geen behandeling voorhanden is in het land van herkomst waardoor deze 

aandoeningen alsnog op korte termijn zullen evolueren naar acute levensbedreiging. 

 

Het onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM betreft meer dan het louter 

beantwoorden van de vraag of het voor betrokkene fysiek mogelijk is om te reizen of de vraag of de 

verwijdering een reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit of het leven van betrokkene. 

 

Door enkel te onderzoeken of de aandoeningen van verzoeker direct levensbedreigend zijn, in de zin 

dat er sprake is van een kritieke gezondheidstoestand of een vergevorderd stadium van de ziekte, 

zonder verder onderzoek naar de mogelijkheden van een behandeling in het land van herkomst, 

interpreteert de arts-adviseur de rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 EVRM bij de verwijdering 

van zieke vreemdelingen te beperkend. 

 

De bestreden beslissing steunt (louter) op een deductie van de arts-adviseur die geen steun vindt in 

artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

In strijd met artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet werd niet nagegaan of er geen sprake is 

van een ziekte of aandoening die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende 

behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst 

 

Derhalve schendt de bestreden beslissing de motiveringsplicht in het licht van artikel 9 ter, §1, eerste lid 

van de vreemdelingenwet zodat zij dient te worden vernietigd.” 

 

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

 

“In een eerste middel stelt verzoeker een schending voor van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van 

artikel 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Hij betoogt dat de beoordeling van het risico op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is, volledig beperkt wordt tot de beoordeling van het al dan niet 

bestaan van een ernstig gevaar voor de gezondheid. De deductie die zou zijn gemaakt zou geen steun 

vinden in artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Hij verwijt de ambtenaar-geneesheer geen onderzoek te 

hebben gevoerd naar de behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst. Door enkel te 

onderzoeken of de aandoening direct levensbedreigend is, wordt artikel 3 EVRM te beperkend 

geïnterpreteerd. Door te verwijzen naar rechtspraak van het EHRM zou een te strenge beoordeling zijn 

gemaakt van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat naar luid van artikel 9 ter, § 1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet een machtiging tot verblijf bij de minister of zijn gemachtigde kan worden 

aangevraagd door "(d)e in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 

2 en die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel 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". 

 

De ambtenaar-geneesheer stelde d.d. 31 maart 2014 een advies op dat onder meer luidt als volgt: 

"(...) Uit het standaard medisch getuigschrift (SMG) blijkt dat betrokkene lijdt aan posttraumatische 

stoornis. Deze psychologische problematiek houdt evenwel, met of zonder behandeling, geen gevaar in 

voor het leven den de fysieke integriteit van betrokkene. Het betreft hier geen kritieke 

gezondheidstoestand en evenmin een zeer vergevorderd stadium van ziekte. Er is geen nood aan 

hospitalisatie met permanent medisch toezicht. De aandoening vereist geen dringende maatregelen 

zonder dewelke er acuut levensgevaar zou kunnen ontstaan. De aangehaalde psychologische toestand 

van betrokkene wordt trouwens nergens bevestigd door beschermingsmaatregelen, noch door 

overtuigende onderzoeken of specialistische verslagen; Ook zonder behandeling en ongeacht het land 

van verblijf kent een dergelijke aandoening zijn beloop over enkele maanden en evolueert spontaan in 

gunstige zin. Derhalve moet vastgesteld worden dat het medische dossier, zoals het voorligt, 

momenteel niet aantoont dat er een risico bestaat voor een onmenselijke en vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate medische zorgen zouden zijn in het land van herkomst of het land waar 

betrokkene verblijft. (...) " 
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Uit het voorliggende advies blijkt duidelijk dat de twee voorwaarden zoals bepaald in artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet werden onderzocht. Enerzijds stelt de ambtenaar-geneesheer dat de aandoeningen 

zoals beschreven in het standaard medisch getuigschrift en waarbij hij preciseert dat het gaat om een 

posttraumatische stoornis, geen reëel risico inhoudt voor het leven en de fysieke integriteit en anderzijds 

beoordeelt de ambtenaar-geneesheer het actueel risico op een onmenselijke en vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst. 

 

Hierbij stipt de ambtenaar-geneesheer aan dat uit het SSMG van 26/2/2014 blijkt dat er geen nood is 

aan hospitalisatie met permanent medisch toezicht en dat de aandoening geen dringende matregelen 

vereist zonder dewelke er acuut levensgevaar zou kunnen ontstaan. 

 

De ambtenaar-geneesheer onderzocht hierbij terecht of een risico zoals bedoeld in artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet actueel aanwezig is, daar uit de tekst van dit artikel blijkt dat dit risico "aanwezig" 

moet zijn, gezien sprake is van een vreemdeling die "lijdt" aan een ziekte die het risico zoals in die 

bepaling omschreven "inhoudt". 

 

Dat een zekere graad van ernst is vereist voor de toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

blijkt duidelijk uit het feit dat die bepaling is gesteund op de begrippen "reëel risico voor het leven of 

fysieke integriteit" en "reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling". 

 

Bovendien komt het aan de ambtenaar-geneesheer als enige toe die beoordeling te maken en is het 

loutere feit dat verzoekers het niet eens zijn met het advies niet van die aard de wel onderbouwde 

bevindingen van de ambtenaar-geneesheer te ondergraven. 

 

Verzoeker toont niet aan dat - de ambtenaar-geneesheer een foutieve of kennelijk onredelijke 

beoordeling heeft gemaakt van het in het eerste lid van artikel 9ter van de vreemdelingenwet vermelde 

risico, de in het medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte 

behandeling. 

 

Er kan niet dienstig op absolute wijze worden aangevoerd dat het reëel risico op een onmenselijke of 

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

verblijf, niet zou kunnen worden beoordeeld zonder de behandelingsmogelijkheden in het land van 

herkomst of verblijf na te gaan. Niet elke voorkomende ziekte die niet behandeld wordt stelt een individu 

bloot aan een mensonterende behandeling. In zijn advies maakt de ambtenaar-geneesheer in de regel 

duidelijk waarom het onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden niet wordt gevoerd. Een lezing van 

het advies leert dat de ambtenaar-geneesheer elk door de verzoekers overgemaakte attest heeft 

geanalyseerd. Verzoekers tonen alleszins niet aan dat bepaalde elementen werden veronachtzaamd 

door de ambtenaar-geneesheer. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde in arrest nr. 113 365 van 6 november 2013 onder 

wat volgt: 

"Waar verzoekster betoogt dat artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet voorziet dat telkens dient te 

worden onderzocht of er een adequate behandeling voorhanden is in het land van herkomst en zij stelt 

dat in de bestreden beslissing "met geen woord over de mogelijke behandeling [wordt] [gerept]", merkt 

de Raad op dat niet blijkt dat een onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden in het land van 

herkomst zich opdringt indien de ingeroepen aandoeningen geen voldoende graad van ernst vertonen in 

de zin dat de ambtenaar-geneesheer vaststelt dat ook zonder verdere behandeling niet kan worden 

aangenomen dat deze aandoeningen aanleiding zullen gegeven tot een reëel risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling. In casu stelde de ambtenaar-geneesheer vast dat zelfs 

indien geen behandeling beschikbaar is voor verzoeksters aandoeningen, dit niet betekent dat zij 

onmenselijk of vernederend zal worden behandeld." 

 

Het feit dat - naast de uiteenzetting van de feitelijke determinerende motieven - uitdrukkelijk wordt 

verwezen naar de criteria die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zelf herhaaldelijk, hoewel 

niet als absoluut, doch als bepalend aanduidde, kan gelet op het belang dat de wetgever 

overeenkomstig de voorbereidende werken hecht aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens terzake, niet op zich tot een onwettige motivering leiden. 

 

Uit de voorbereidende werken en uit de bewoordingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet blijkt 

dat de artikelen 9ter en 48/4 van diezelfde wet samen de omzetting in Belgisch recht vormen van artikel 

15 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004. Inzake de subsidiaire bescherming, 
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conform artikel 2 e) en artikel 15 van de richtlijn 2004/83/EG stelt de wetgever in de Memorie van 

Toelichting dat "de term «reëel risico» (...) hier gebruikt naar analogie van de maatstaf die het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens hanteert bij de beoordeling van schendingen van artikel 3 EVRM." 

(Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2478/001, p. 85.)(Zie: artikelsgewijze bespreking in de Memorie 

van Toelichting van artikel 5 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 

december 1980, waarbij artikel 9ter werd ingevoerd in de wet van 15 december 1980) 

 

De Raad van State oordeelde in het arrest nr. 226.251 van 29.01.2014, betreffende het betrekken van 

artikel 3 EVRM in een beslissing aangaande een aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet onder meer wat volgt: 

"De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen behandelt artikel 3 van het EVRM en de rechtspraak van het 

EHRM enkel voor wat betreft de interpretatie van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Hij heeft 

daarmee zijn annulatiebevoegdheid niet overschreden vermits artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

onder meer een ziekte die een reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit van de vreemdeling 

vermeldt, hetgeen overeenstemt met de inhoud van artikel 3 van het EVRM. 

Minstens ten dele stemt artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet overeen met artikel 3 van 

het EVRM en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kon wat dat betreft de inhoud van en de 

rechtspraak over artikel 3 van het EVRM in zijn beoordeling betrekken, zonder dat een schending van 

deze verdragsbepaling als dusdanig was opgeworpen." (eigen onderlijning) 

 

De Raad van State stelde in arrest nr. 10.545 van 10 juni 2014 dat de beoordeling van de risico's van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet enkel aan de ambtenaar-geneesheer toekomt en dat het medisch 

advies dan ook het determinerende motief van de bestreden beslissing is (en niet de theoretische 

uiteenzetting van een andere ambtenaar). 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde in arrest nr. 115.914 d.d. 18 december 2013 onder 

meer wat volgt: 

"2.14. Waar verzoeker in wat als een eerste onderdeel kan worden beschouwd , opwerpt "Dat de 

tegenpartij in feite van mening is dat, indien de gezondheidstoestand van de betrokken persoon geen 

gevorderd stadium of een eindstadium van de ziekte bereikt heeft, de terugzending naar zijn land van 

herkomst, zelfs in geval van afwezigheid van een adequate behandeling niet strijdig is met het artikel 3 

van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens", dient de Raad op te merken dat dit niet als 

dusdanig kan gelezen worden in het betrokken advies. Nergens is er sprake van een "gevorderd 

stadium" of " kritiek of eindstadium van de ziekte". De arts-adviseur stelt onder meer wel in zijn advies, 

"Uit het medisch dossier blijkt geen directe bedreiging voor het leven van betrokkene, er is geen enkel 

vitaal orgaan aangetast en de aangehaalde psychologische toestand van betrokkene vereist geen 

speciale beschermingsmaatregelen". Het is echter niet kennelijk onredelijk om de vereiste dat "een reëel 

risico voor het leven of fysieke integriteit" dient te worden aangetoond, in een medisch advies te 

omschrijven als een aandoening die "een directe bedreiging voor het leven van betrokkene (...) is" of die 

vereist dat "(een) vitaal orgaan aangetast (is)". De arts-adviseur heeft hiermee geen voorwaarde aan de 

wet toegevoegd, doch slechts een redelijke invulling gegeven aan het begrip "reëel risico voor het leven 

of fysieke integriteit". De arts-adviseur heeft zich voorts niet beperkt tot de graad van ernst van de 

ziekte. Hij heeft ook gesteld dat behandeling niet essentieel is voor verzoekers aandoening, wat in zijn 

geheel genomen de grondslag vormt voor zijn conclusie dat "Uit de beschikbare medische gegevens 

(...) geen aandoening (blijkt) 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 betrokkene 

verbleef Verder blijkt evenmin uit het advies van de arts-adviseur dat die zich hiervoor "uitsluitend" zou 

beperkt hebben tot een verwijzing naar artikel 3 EVRM. Deze verwijzing kan op zich alleszins niet 

gesanctioneerd worden nu uit de voorbereidende werken van de wet van 15 september 2006r waarbij 

artikel 9ter in de Vreemdelingenwet werd ingevoerd, blijkt dat tevens verwezen wordt naar rechtspraak 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake artikel 3 van het EVRM (Parl.St. Kamer 

2005—2006, nr. 2478/001, 36). Voorts is verzoeker het niet eens met de arts-adviseur wanneer hij stelt: 

"De behandeling van deze aandoening door middel van psychofarmaca is louter symptomatisch en dus 

niet essentieel", maar dit standpunt kan hij niet aan het wankelen brengen door te verwijzen naar wat 

zijn behandeld arts daaromtrent gesteld had, wat dan nog op een algemene wijze geschiedt, zonder te 

specifiëren welke van de talrijke medische attesten die hij heeft neergelegd, zulks zou vermelden. 

Evenmin kan verzoeker daaraan afbreuk doen door te poneren dat hij "nu thans steeds aan dezelfde 

kwalen lijdt". 
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Verzoeker kan derhalve niet zonder meer stellen dat artikel 3 EVRM niet ter zake doet en dat er door 

vermelding te maken van artikel 3 EVRM een voorwaarde zou zijn toegevoegd aan de wet of dat artikel 

9ter van de vreemdelingenwet te beperkend zou zijn geïnterpreteerd. Het laat evenmin toe te besluiten 

dat de verwerende partij geen oog zou hebben voor de concrete omstandigheden van de zaak en dat de 

individuele elementen eigen aan verzoekers dossier onwettig of onzorgvuldig zouden zijn beoordeeld. 

Zoals reeds supra benadrukt werd in casu vastgesteld dat er niet voldaan is aan de voorwaarden zoals 

voorzien in artikel 9ter §1 van de vreemdelingenwet. 

 

Het eerste middel is niet ernstig.” 

 

4.1.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, 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 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten 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. Het begrip “afdoende” 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 eerste bestreden beslissing verwezen naar 

de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9ter, § 3, 4°, van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de 

beslissing een motivering in feite, met name dat “(u)it het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 

31.3.2014 (…) kennelijk niet (blijkt) dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een directe bedreiging 

inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit” en dat “(d)e beschreven aandoeningen (…) geen dringende 

maatregelen (vereisen) zonder welke er acuut levensgevaar zou kunnen zijn”. In het genoemde advies 

van de arts-adviseur van 31 maart 2014, dat onder gesloten omslag samen met de bestreden beslissing 

aan de verzoeker werd overhandigd en dat wordt geacht integraal deel uit te maken van de motivering 

van de eerste bestreden beslissing, wordt toegelicht dat uit het medisch dossier blijkt dat de verzoeker 

lijdt aan een posttraumatische stoornis en dat deze psychologische problematiek, met of zonder 

behandeling, geen gevaar inhoudt voor zijn leven en fysieke integriteit, dat de aangehaalde 

psychologische toestand nergens wordt bevestigd door beschermingsmaatregelen of door overtuigende 

of specialistische verslagen en dat een dergelijke aandoening ook zonder behandeling en ongeacht het 

land van verblijf over enkele maanden zijn beloop kent en spontaan in gunstige zin evolueert, zodat het 

medische dossier niet aantoont “dat er een risico bestaat voor een onmenselijke en vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate medische zorgen zouden zijn in het land van herkomst of het 

land waar betrokkene verblijft”. De verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet 

in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de eerste bestreden 

beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele 

motiveringsplicht. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoeker de motieven van de 

bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. 

 

4.1.3.2. De verzoeker voert 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 voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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 9ter van de Vreemdelingenwet, 

dat het volgende bepaalt: 

 

“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 
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geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

(…) 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

(…) 

§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

(…) 

4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt 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; 

(…)” 

 

Aldus blijkt uit het bepaalde in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet dat de beoordeling van het in artikel 

9ter, § 1, eerste lid, vermelde risico toekomt aan een ambtenaar-geneesheer die door de minister c.q. 

staatssecretaris is aangesteld en dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de aanvraag 

onontvankelijk verklaart indien de ambtenaar-geneesheer in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk 

niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven 

tot het bekomen van een verblijfsmachtiging om medische redenen. 

 

Voorts volgt uit artikel 9ter, § 3, 4°, van de Vreemdelingenwet dat het advies van de ambtenaar-

geneesheer waarin deze vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien 

in artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, beslissend is voor het onontvankelijk verklaren 

van de betreffende aanvraag om machtiging tot verblijf. 

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in die 

onafhankelijk van elkaar moeten worden getoetst. De duidelijke bewoordingen van artikel 9ter, § 1, 

eerste lid, van de Vreemdelingenwet, waarin de verschillende mogelijkheden naast elkaar zijn geplaatst, 

vergen geen nadere interpretatie en laten geenszins toe te besluiten dat indien er geen reëel risico is 

voor het leven of de fysieke integriteit van de betrokkene, er dan ook geen reëel risico is op een 

onmenselijke of vernederende behandeling door een gebrek aan adequate behandeling in het land van 

herkomst (cf. RvS 19 juni 2013, nr. 223.961, RvS 28 november 2013, nrs. 225.632 en 225.633 en RvS 

16 oktober 2014, nr. 228.778). Het gaat om verschillende hypotheses waarvan de laatste losstaat van 

en verder gaat dan de voorziene hypotheses inzake een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit die de basisvereiste voor de toepassing van artikel 3 van het EVRM (cf. 

RvS 28 november 2013, nrs. 225.632 en 225.633 en RvS 29 januari 2014, nr. 226.651) omvatten en de 

zogenaamde hoge drempel bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (hierna: EHRM), die zich in se beperkt tot de gevallen waarin de aandoening een risico inhoudt 

voor het leven gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. 

Concreet houdt artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in dat er enerzijds een verblijfsmachtiging dient te 

worden gegeven aan een vreemdeling die actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening 

die actueel een gevaar oplevert voor zijn fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of 

een aantasting van de fysieke integriteit moet imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor 

niet in staat om te reizen. Anderzijds dient een verblijfsmachtiging te worden gegeven aan de 

vreemdeling wanneer er actueel geen reëel risico is voor diens leven of fysieke integriteit en die dus in 

principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling voorhanden is voor zijn ziekte of 

aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het risico loopt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval geen acute levensbedreigende ziekte, 

er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de ingeroepen ziekte of aandoening (cf. RvS 

5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073). 

 

Te dezen voert de verzoeker in het eerste middelonderdeel aan dat de arts-adviseur in zijn advies van 

31 maart 2014 met betrekking tot het reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling 

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

beschouwingen omtrent het risico voor het leven of de fysieke integriteit van de verzoeker, stelt dat 

“(d)erhalve moet vastgesteld worden dat het medische dossier, zoals het voorligt, momenteel niet 
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aantoont dat er een risico bestaat voor een onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate medische zorgen zouden zijn in het land van herkomst of het land waar betrokkene 

verblijft” en aldus zijn beoordeling van het risico op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of verblijf volledig deduceert uit de 

afwezigheid van een reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit, terwijl een dergelijke deductie 

geen steun vindt in artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet. De verzoeker gaat er evenwel 

aan voorbij dat de arts-adviseur, vooraleer te concluderen dat “(d)erhalve moet vastgesteld worden dat 

het medische dossier, zoals het voorligt, momenteel niet aantoont dat er een risico bestaat voor een 

onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er geen adequate medische zorgen zouden zijn in 

het land van herkomst of het land waar betrokkene verblijft”, heeft overwogen dat “(d)e aangehaalde 

psychologische toestand (…) nergens (wordt) bevestigd door beschermingsmaatregelen, noch door 

overtuigende onderzoeken of specialistische verslagen” en dat een dergelijke aandoening ook zonder 

behandeling en ongeacht het land van verblijf over enkele maanden zijn beloop kent en spontaan in 

gunstige zin evolueert. Aldus heeft de arts-adviseur wel degelijk getoetst aan de verschillende 

hypotheses waarin artikel 9ter van de Vreemdelingenwet voorziet. Ook al betreft het in de laatste 

hypothese, met name dat de in België verblijvende vreemdeling op zodanige wijze aan een ziekte lijdt 

dat deze ziekte 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, geen acute 

levensbedreigende ziekte, er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de ingeroepen 

ziekte of aandoening (cf. RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073). 

 

Door te stellen dat nergens uit blijkt dat hij zou lijden aan een banale aandoening of ziekte, beperkt de 

verzoeker zich tot de loutere negatie van wat de arts-adviseur heeft vastgesteld, met name dat de 

aangehaalde psychologische toestand nergens wordt bevestigd door beschermingsmaatregelen, noch 

door overtuigende onderzoeken of specialistische verslagen en dat een dergelijke aandoening ook 

zonder behandeling en ongeacht het land van verblijf over enkele maanden zijn beloop kent en 

spontaan in gunstige zin evolueert, zonder met concrete elementen te verduidelijken waarom hij meent 

dat de vaststellingen van de arts-adviseur feitelijk onjuist of kennelijk onredelijk zijn. Met een dergelijke 

summiere uiteenzetting doet de verzoeker niets meer dan te kennen geven dat hij het niet eens is met 

de beoordeling door de arts-adviseur van het door hem neergelegde standaard medisch getuigschrift, 

zonder evenwel de onjuistheid van de motieven aan te tonen. Nu de verzoeker niet aannemelijk maakt 

dat de arts-adviseur op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze heeft 

geoordeeld dat een aandoening zoals die waaraan hij lijdt ook zonder behandeling en ongeacht het land 

van verblijf over enkele maanden zijn beloop kent en spontaan in gunstige zin evolueert, toont hij geen 

schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet aan door aan te voeren dat de arts-adviseur geen 

enkel onderzoek heeft gevoerd naar de mogelijkheden van behandeling van zijn ziekte in zijn land van 

herkomst. 

 

Gelet op het voorgaande kan de verzoeker niet worden gevolgd waar hij stelt dat de eerste bestreden 

beslissing, die onder uitdrukkelijke verwijzing naar het hierboven besproken advies van de arts-adviseur 

zijn machtigingsaanvraag onontvankelijk verklaart en dus gesteund is op een deductie van de arts-

adviseur die geen steun vindt in artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, niet naar recht is 

verantwoord. Evenmin kan de verzoeker worden gevolgd waar hij stelt dat de arts-adviseur de 

rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 van het EVRM bij de verwijdering van zieke vreemdelingen 

te beperkend geïnterpreteerd heeft. De verzoeker heeft immers niet aannemelijk gemaakt dat de arts-

adviseur in casu een onjuiste toepassing heeft gemaakt van artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet en de toepassingsvoorwaarden van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet zijn net 

ruimer dan die van artikel 3 van het EVRM (cf. RvS 28 november 2013, nr. 225.632). 

 

De theoretische beschouwingen over de interpretatie van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en van 

artikel 3 van het EVRM die de verzoeker in het tweede middelonderdeel aanbrengt, vermogen geen 

afbreuk te doen aan het voorgaande. De arts-adviseur heeft immers geoordeeld dat een behandeling 

van de psychologische aandoening van de verzoeker niet noodzakelijk is nu een dergelijke aandoening 

ook zonder behandeling en ongeacht het land van verblijf over enkele maanden zijn beloop kent en 

spontaan in gunstige zin evolueert en de verzoeker betwist, laat staan ontkracht of weerlegt, deze 

vaststelling niet. In tegenstelling tot wat de verzoeker in het tweede middelonderdeel voorhoudt, is de 

arts-adviseur aldus wel degelijk verder gegaan dan “enkel te onderzoeken of de aandoeningen van 

verzoeker direct levensbedreigend zijn, in de zin dat er sprake is van een kritieke gezondheidstoestand 

of een vergevorderd stadium van de ziekte, zonder verder onderzoek naar de mogelijkheden van een 

behandeling in het land van herkomst”. De verzoeker kan bijgevolg niet worden gevolgd waar hij meent 
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dat de eerste bestreden beslissing (louter) steunt op een deductie van de arts-adviseur die geen steun 

vindt in artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet. 

 

Een schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de bevoegde 

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

eerste bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. 

 

4.1.3.3. Het eerste middel is ongegrond. 

 

4.2.1. In een tweede middel, dat uitsluitend gericht is tegen de tweede bestreden beslissing, voert de 

verzoeker de schending aan van de artikelen 62 en 74/11 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het evenredigheidsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet dd. 15 december 1980 bepaalt: 

"(…)" 

 

Uit de inzake de formele motiveringsplicht aangehaalde wetteksten blijkt dat de opgelegde motivering in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag 

liggen. De motivering moet tevens afdoende zijn. 

 

De in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet hebben tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing met 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 

artikelen 2 en 3 van de genoemde Wet van 29 juli 1991 verplichten 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. Het begrip afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

Iedere beslissing van het bestuur dient op motieven te berusten die niet enkel in feite en in rechte 

aanwezig moeten zijn, doch die bovendien pertinent moeten zijn en de beslissing moeten 

verantwoorden. (RvSt. 22 mei 1991, nr. 37043) 

 

Het is derhalve een vaststaand beginsel dat administratieve beslissingen niet enkel formeel gemotiveerd 

dienen te worden, doch ook dat deze motivering afdoende, duidelijk en zorgvuldig moet zijn. 

 

Inzake de materiële motiveringplicht dient te worden gesteld dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet bevoegd is zijn 

beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. 

 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht echter wel 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen, (cf. 

RvSt., 7 december 2001, nr. 101.624) 

 

Inzake het zorgvuldigheidsbeginsel dient te worden opgemerkt: 

"Bij de vaststelling en waardering van de feiten waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht." (SUETENS, L.P. en BOES, M., Administratief Recht, Leuven, Acco, 1990, 31) 

 

Volgens vaststaande rechtspraak legt het zorgvuldigheidsbeginsel de overheid de verplichting op om 

haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding, 

hetgeen inhoudt dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens 

van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken, (cf. RvSt. 2 februari 2007, nr. 167.411, 

RvSt. 14 februari 2006, nr. 154.954) 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek van 

de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen. 

 

Op grond van het evenredigheidsbeginsel dient de administratieve overheid bij het opleggen van een 

inreisverbod en het bepalen van de duur ervan na te gaan of het inreisverbod evenredig is aan het 

ermee beoogde doel of de reden tot oplegging ervan. 

 

Eerste onderdeel van het middel: 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris legt met de tweede bestreden beslissing aan verzoeker een 

inreisverbod op van drie jaar. 

 

Ter motivering hiervan wordt verwezen naar art. 74/11, §1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet en 

het feit dat verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dd. 28 

september 2012. 

 

Deze motivering kan niet volstaan in het licht van art. 74/11 van de Vreemdelingenwet en geeft 

bovendien geen blijk van een zorgvuldige beoordeling van het dossier van verzoeker. 

 

Krachtens artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet dient de duur van het inreisverbod te worden 

vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval en kan de 

minister of zijn gemachtigde zich zelfs onthouden van het opleggen van een inreisverbod in individuele 

gevallen en omwille van humanitaire redenen. 

 

Uit geen enkel element van de motivering van de tweede bestreden beslissing kan worden afgeleid 

waarom het in casu nodig is om aan verzoeker een inreisverbod op te leggen met een duur van drie 

jaar, zijnde de wettelijk voorziene maximumtermijn. 

 

Zelfs indien zou worden aangenomen dat in casu de gemachtigde van de Staatssecretaris de 

verplichting had een inreisverbod op te leggen, volgt uit geen enkele wettelijke bepaling de verplichting 

om de duur van dit inreisverbod te bepalen op het maximum van drie jaar. 

 

Waar bij het bepalen van de concrete duur van een opgelegd inreisverbod de gemachtigde van de 

Staatssecretaris een discretionaire bevoegdheid heeft (binnen de door de wet vastgestelde 

maximumgrenzen), dient in de bestreden beslissing dan ook te worden gemotiveerd waarom voor een 

inreisverbod van die bepaalde duur werd geopteerd, zeker wanneer het wettelijk maximum wordt 

opgelegd. 

 

Evenmin motiveert de gemachtigde van de Staatssecretaris waarom er inzake verzoeker geen 

humanitaire redenen worden aangenomen die het niet-opleggen van een inreisverbod zouden 

verantwoorden. 

 

Uit geen enkel element van de tweede bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris een afweging heeft gemaakt tussen het opgelegde inreisverbod voor 3 jaar enerzijds 

en de concrete situatie van verzoeker anderzijds, zodat eveneens het evenredigheidsbeginsel in deze 

geschonden is. 

 

De bestreden beslissing dient te worden vernietigd. 

 

Tweede onderdeel van het middel: 

 

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet bepaalt ondermeer: 

"(...) De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in de 

volgende gevallen: (...) " 

 

Luidens deze bepaling kan in bepaalde gevallen bij een beslissing tot verwijdering dus ook een 

inreisverbod worden opgelegd. 

 

In casu stelt de tweede bestreden beslissing: 

"De beslissing tot verwijdering van 28/9/2012 gaat gepaard met dit inreisverbod. " 
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Dit is manifest onjuist. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten dd. 28 september 2012 ging niet gepaard met een 

inreisverbod. 

 

Huidig inreisverbod (tweede bestreden beslissing) dateert slechts van 4 april 2014 zodat het bevel van 

28 september 2012 hiermee onmogelijk gepaard kon gaan. 

 

Artikel 74/11 Vreemdelingenwet spreekt duidelijk over enerzijds de beslissing tot verwijdering die 

gepaard kan gaan met een inreisverbod, en anderzijds over een vroegere beslissing tot verwijdering die 

niet uitgevoerd werd (art. 74/11, §1,2° Vw.). 

 

In casu koppelt de gemachtigde van de Staatssecretaris echter het inreisverbod aan het vroeger 

afgeleverde bevel om het grondgebied te verlaten en waarvan de niet-uitvoering precies het motief 

vormt om een inreisverbod op te leggen. 

 

Dit gaat in tegen de duidelijke tekst van de wet die gewag maakt van enerzijds een niet uitgevoerde 

beslissing tot verwijdering en anderzijds van de beslissing tot verwijdering die gepaard kan gaan met 

een inreisverbod. 

 

Door aldus te handelen miskent de gemachtigde van de Staatssecretaris de wet en in het bijzonder art. 

74/11 van de Vreemdelingenwet.” 

 

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

 

“In een tweede middel stelt verzoeker een schending voor van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet, 

van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht, he 

zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel. 

 

Hij betoogt dat niet kan worden afgeleid waarom een inreisverbod met een duur van drie jaar werd 

opgelegd. Hij stelt dat het inreisverbod dateert van 4 april 2014 waardoor het bevel om het grondgebied 

te verlaten van 28 september 2012 niet gepaard kon gaan met een inreisverbod. 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat het beroep ingediend tegen het inreisverbod 

onontvankelijk is wegens gebrek aan samenhang (zie supra). Louter ten overvloede kan worden 

opgemerkt dat verzoeker niet aantoont dat er omstandigheden voorhanden zijn die een duur van drie 

jaar niet zouden rechtvaardigen. 

 

Het tweede middel is onontvankelijk, minstens niet ernstig.” 

 

4.2.3. Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. 

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen : 

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

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

(…)” 

 

De verzoeker laat in het tweede onderdeel van het tweede middel gelden dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris het bestreden inreisverbod koppelt aan het vroeger afgeleverde bevel om het 

grondgebied te verlaten waarvan de niet-uitvoering precies het motief vormt om het inreisverbod op te 

leggen en dat dit ingaat tegen de duidelijke tekst van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet “die gewag 

maakt van enerzijds een niet uitgevoerde beslissing tot verwijdering en anderzijds van de beslissing tot 

verwijdering die gepaard kan gaan met een inreisverbod”. 

 

Het staat buiten betwisting dat een bevel om het grondgebied te verlaten een “beslissing tot 

verwijdering” uitmaakt in de zin van artikel 74/11, § 1, van de Vreemdelingenwet. 
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Te dezen is de tweede bestreden beslissing genomen in toepassing van artikel 74/11, § 1, tweede lid, 

2°, van de Vreemdelingenwet. 

 

Uit artikel 74/11, § 1, van de Vreemdelingenwet blijkt duidelijk dat minstens twee verschillende 

beslissingen tot verwijdering dienen voor te liggen wanneer een inreisverbod wordt opgelegd in 

toepassing van artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2°, van de Vreemdelingenwet. Met name is er in dit geval 

enerzijds de beslissing tot verwijdering die “gepaard gaat met” het kwestieuze inreisverbod en is 

anderzijds in dat geval ook voorgeschreven dat een “vroegere beslissing tot verwijdering” niet werd 

uitgevoerd. 

 

Het opleggen van een inreisverbod als begeleidende maatregel bij een beslissing tot verwijdering in 

toepassing van artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2°, van de Vreemdelingenwet veronderstelt dus 

noodzakelijkerwijze dat er een “vroegere beslissing tot verwijdering” werd genomen én dat de 

betrokkene aan deze vroegere beslissing geen gevolg gaf. Anders gezegd, moet de beslissing tot 

verwijdering die met het betrokken inreisverbod gepaard gaat in dit specifieke toepassingsgeval steeds 

van latere datum zijn dan de beslissing tot verwijdering die voorheen werd getroffen en waarvan wordt 

vastgesteld dat de betrokken vreemdeling er geen gevolg aan had gegeven. De in deze bepaling 

gehanteerde bewoordingen “de beslissing” en “een vroegere beslissing” laten niet toe dat een 

inreisverbod wordt getroffen op grond van artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2°, van de Vreemdelingenwet 

dat “gepaard gaat met” een enige en vroegere beslissing tot verwijdering waaraan geen gevolg werd 

gegeven. 

 

Doordat in voorliggend geval slechts één beslissing tot verwijdering voorligt, met name de beslissing van 

28 september 2012 houdende bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), waaraan de verzoeker 

geen gevolg gaf, dient te worden vastgesteld dat de tweede bestreden beslissing tot afgifte van een 

inreisverbod (bijlage 13sexies) niet gepaard gaat met een - latere - beslissing tot verwijdering zoals 

nochtans door artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2°, van de Vreemdelingenwet is voorgeschreven. 

 

De verzoeker toont bijgevolg een schending aan van artikel 74/11, tweede lid, van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Het tweede onderdeel van het tweede middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt 

tot de nietigverklaring van de tweede bestreden beslissing. Een onderzoek naar de overige grieven 

tegen deze beslissing dringt zich dan ook niet verder op. 

 

 

5. Korte debatten 

 

5.1. De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de eerste 

bestreden beslissing 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. 

 

5.2. De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

tweede 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. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring van de beslissing van de gemachtigde van 

de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

3 april 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard wordt, worden verworpen. 
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Artikel 2 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 4 april 2014 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies) 

wordt vernietigd. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing is, in zoverre ze gericht is tegen de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

4 april 2014 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies), zonder voorwerp. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier mei 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 

 


