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 nr. 167 701 van 17 mei 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op 17 april 2014 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 3 maart 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 de 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 3 maart 2014 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

Gezien titel Ibis, 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 maart 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 april 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat F. HASOYAN verschijnt voor 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Sierra Leoonse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 6 

augustus 1983.  

 

Op 30 mei 2012 dient de verzoekende partij een asielaanvraag in.  

Op 27 augustus 2013 weigert de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: 

de commissaris-generaal) de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de 
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verzoekende partij. Op 26 september 2013 tekent de verzoekende partij beroep aan tegen deze 

beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest van 21 januari 2014 

met nummer 117 385 weigert ook de Raad de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus 

aan de verzoekende partij.  

 

Op 10 september 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). Deze beslissing 

wordt op 11 september 2013 aan de verzoekende partij ter kennis gebracht via de post.  

 

Op 27 januari 2014 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer dan 

drie maanden op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet). 

 

Op 3 maart 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing om de aanvraag op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk te verklaren. Dit is de eerste bestreden 

beslissing die op 18 maart 2014 aan de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de 

motieven luiden als volgt:  

 

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

27.01.2014 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

S.(…), M.(…) A.(…) R.R. Nr: (…)  

Geboren te Shingi op 06/08/1983  

Nationaliteit: Siërra Leone  

Adres: (…) 

 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

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

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

 

Reden:  

 

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. 19/02/2014 (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 Mwanjet. 

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 
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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). 

 

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.” 

 

Op 3 maart 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een 

inreisverbod van 3 jaar (bijlage 13sexies). Dit is de tweede bestreden beslissing die eveneens op 18 

maart 2014 aan de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als 

volgt:  

 

“De heer die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: S.(…), M.(…) A.(…) 

geboortedatum: 06.08.1983 

geboorteplaats: Shingi 

nationaliteit: Siërra Leone 

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

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: 

o 2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: betrokkene heeft nagelaten gevolg te geven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd op 10/09/2013 en betekend op 13/09/2013”. 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verwerende partij werpt in haar nota met opmerkingen de volgende exceptie op:  
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“Verzoekende partij vecht in eenzelfde verzoekschrift twee beslissingen aan, m.n. 

- De beslissing d.d. 03.03.2014 houdende onontvankelijkheid van verzoekers aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van art. 9ter Vreemdelingenwet; 

- De beslissing d.d. 03.03.2014 houdende inreisverbod van 3 jaar. 

 

Deze beslissingen maken onmiskenbaar twee onderscheiden beslissingen uit, waaraan verschillende 

feitelijke en juridische motieven ten grondslag liggen. 

 

Dit geldt des te meer nu verzoekende partij ook verschillende middelen ontwikkelt tegen deze 

beslissingen. 

 

Naar inzichten van verweerder kan verzoekende partij beide beslissingen niet op ontvankelijke wijze 

aanvechten bij eenzelfde verzoekschrift. Verzoekende partij toont naar inzichten van verweerder niet 

aan dat beide beslissingen dermate verknocht zijn dat zij in eenzelfde procedure dienen te worden 

behandelen. 

 

Wanneer een verzoekende partij meerdere beslissingen met hetzelfde verzoekschrift heeft bestreden, 

en er bestaat onvoldoende samenhang tussen die beslissingen, wordt in de regel alleen het beroep 

ontvankelijk verklaard ten aanzien van de akte die eerst wordt vermeld in het verzoekschrift, en de 

daarmee direct samenhangende bestreden handeling. Wanneer echter de bestreden rechtshandeling 

een verschillend belang voor de verzoeker vertoont, zal het beroep geacht worden tegen de 

belangrijkste beslissing of het voornaamste onderwerp te zijn gericht (R. STEVENS. 10. De Raad van 

State, 1. afdeling bestuursrechtspraak, Brugge, die Keure, 2007, 65-71). 

 

De verweerder stelt vast dat verzoekende partij de beslissing houdende onontvankelijkheid van 

verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van art. 9ter Vreemdelingenwet eerst heeft 

vernoemd in het verzoekschrift. 

 

Het beroep is derhalve onontvankelijk in zoverre gericht tegen het inreisverbod.” 

 

2.2. Meerdere beslissingen kunnen slechts ontvankelijk als een enkele rechtszaak aanhangig worden 

gemaakt indien bij uitzondering de goede rechtsbedeling daardoor wordt bevorderd, meer bepaald 

indien de beslissingen, wat hun voorwerp of wat hun grondslag betreft, zo nauw samenhangen dat 

vaststellingen gedaan, met betrekking tot één beslissing, een weerslag zullen hebben op de uitkomst 

van de andere. 

 

De Raad stelt vast dat de verwerende partij het klaarblijkelijk zelf nuttig en nodig heeft geacht om voor 

de aflevering van de bijlage 13sexies te wachten tot werd beslist over de aanvraag op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet. Door zo te handelen erkent zij dat de uitkomst van deze aanvraag 

bepalend kan zijn voor het al dan niet afleveren van de bijlage 13sexies, en een eventuele vernietiging 

van de beslissing dienaangaande derhalve evenzeer.  

 

Dit wordt bevestigd door het feit dat de beslissingen tezelfdertijd werden genomen door dezelfde 

gemachtigde van de staatssecretaris en op dezelfde datum aan de verzoekende partij werden betekend. 

Gelet op deze omstandigheden is de Raad van oordeel dat beide bestreden beslissingen een zodanige 

graad van samenhang vertonen dat het in het kader van een goede rechtsbedeling gepast voorkomt 

deze samen te behandelen. 

 

2.3. De exceptie wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel, dat de verzoekende partij aanvoert tegen de eerste bestreden beslissing, 

voert zij de schending aan van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en 

van het zorgvuldigheidsbeginsel als een beginsel van behoorlijk bestuur.  

 

3.1.1. De verzoekende partij adstrueert haar eerste middel als volgt:  
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“Er werd door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek gevoerd naar de concrete medische situatie 

van verzoeker en de door hem naar voren gebrachte medische stukken vanwege de behandelend 

artsen. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet (voorts: vw.) luidt als volgt: 

“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 

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 aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. De vreemdeling maakt 

samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn ziekte en de 

mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van herkomst of in het 

land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 

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.” 

“§ 2. Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, eerste lid, aan door middel van 

een identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden: 

1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene; 

2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het 

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 

3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; 

4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene. 

De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschillende bewijselementen die, samen 

genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op 

voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° 

en 4°, en minstens één van de elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°. 

De verplichting om zijn identiteit aan te tonen is niet van toepassing op de asielzoeker wiens 

asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 

van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep 

heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is 

uitgesproken. De vreemdeling die van deze vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de aanvraag.” 

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

1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat; 

2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 

wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat; 

3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; 

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; 

5°in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling.” 

 

Verzoeker is de stelling toegedaan dat bovenvermelde rechtsregels door de Dienst 

Vreemdelingenzaken in casu werden geschonden. 
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De motivering van verwerende partij is op geen enkele wijze afdoende, nauwkeurig en volledig, gelet op 

de door verzoeker naar voren gebrachte medische stukken door verzoeker in zijner hoofde die 

hoofdzakelijk op basis van de verslagen vanwege specialisten werden opgesteld en waarin duidelijk 

gesteld werd dat de medische situatie van verzoeker zeer ernstig en levensbedreigend kan worden 

indien hij alhier niet adequaat wordt opgevolgd en aldus uitgewezen wordt (zie: Omstandig medisch 

attest d.d. 06/01/2014 Dr. K. W.(…) + 4 bijlagen – Stukken 1 initiële aanvraag ex art. 9ter vrw.) 

 

Verwerende partij beperkt zich ertoe in haar beslissing te verwijzen naar het advies van de arts-

geneesheer die uiteenzet dat er geen sprake is van een direct levensbedreigende aandoening met 

vermelding dat de gezondheidstoestand actueel geen reëel risico impliceert voor het leven of de fysieke 

integriteit van verzoeker. 

 

Verzoeker kan zich niet akkoord verklaren met een dergelijke stereotype afwijzing van zijn verzoek tot 

verblijf ex art. 9ter vw., terwijl duidelijk blijkt dat het toepassingsgebied van het art. 9ter, § 1 vw. ruimer is 

dan enkel ziektes die onmiddellijk levensbedreigend zijn… 

 

In verschillende recente arresten heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen al reeds dergelijke 

beslissingen van verwerende partij waarbij weigeringen alleen gestoeld waren op een advies van de 

adviseur-arts waarin gesteld werd dat de ziekte niet "direct levensbedreigend" is vernietigd. 

 

Verzoekers verwijzen in het verlengde hiervan naar: RvV nr. 92.258 van 27 november 2012 - RvV nr. 

92.397 en RvV nr. 92.444 van 29 november 2012 - RvV nr. 92.661 van 30 november 2012 - RvV nr. 

92.863 van 4 december 2012 - RvV nr. 96.671 van 7 februari 2013, RvV in arrest nr. 93.870 van 18 

december 2012 - RvV 92.397. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt vast in voormelde arresten dat art. 9ter, §1, eerste lid, 

VrW niet alleen verwijst naar artikel 3 EVRM of naar een levensbedreiging, doch van toepassing is op 

'drie verschillende situaties', namelijk op een ziekte die, wanneer er geen adequate behandeling 

beschikbaar is in het land van herkomst of het land van verblijf: 

 

- ofwel een reëel risico inhoudt voor het leven, 

- ofwel een reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit, 

- ofwel een reëel risico inhoudt op onmenselijke of vernederende behandeling. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt tevens vast dat de hoge drempel van de EHRM 

rechtspraak over artikel 3 EVRM geen afbreuk kan doen aan de duidelijke wetsbepaling van artikel 9ter 

VrW. Artikel 9ter VrW biedt immers een ruimere bescherming dan direct levensbedreigende ziektes 

zoals door verwerende partij staande wordt gehouden. 

 

De artsen van verwerende partij moeten dus een ruimer onderzoek voeren, en de beslissingen van 

verwerende partij moeten ruimer gemotiveerd worden, wat in casu niet gebeurd is volgens verzoeker. 

 

Verzoeker verwijst uitdrukkelijk naar de medische stukken opgenomen in het AD. 

 

Er is dan geen enkele afdoende motivering in de bestreden beslissing te vinden waarom verwerende 

partij de aanvraag van verzoeker niet ten gronde zou moeten beoordelen, dan wel zelf enig onderzoek 

zou uitvoeren aangaande de mogelijkheden van behandeling en opvolging in zijn land van herkomst en 

de toegankelijkheid ertoe, temeer daar deze behandeling en opvolging in Sierra Leone  

niet op adequate wijze aanwezig en toegankelijk is zoals afdoende in de initiële verzoekschrift ex art. 

9ter vw. aangehaald en aangetoond. Dit gegeven wordt niet betwist in de bestreden beslissing. 

 

Om een verblijf te bekomen op grond van medische motieven dient de medische toestand van de 

vreemdeling uiteraard een zekere ernst te vertonen, zoals in casu het geval. Meer bepaald is vereist dat 

de ziekte, ongeacht de aard ervan, een zekere ernst vertoont om een reëel beletsel voor de uitvoering 

van de uitvoeringsmaatregel te kunnen vormen (BROUCKAERT S., “Medische aspecten van het 

vreemdelingenrecht en artikel 3 van het EVRM. Een overzicht van rechtspraak van het Europees Hof 

van de Rechten van de Mens, de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken” T. Vreemd., 2005, 

196). 

Er is niet vereist dat de ziekte levensbedreigend is, het kan volstaan dat bv. Gespecialiseerde 

zorgverstrekking nodig is (Kort.ged. Brussel, 13mei1998, RDE, 1998, 240) of nog dat regelmatige 

consultaties nodig zijn (continuïteit in de zorgverstrekking (zie bv. Kort.ged. Brussel, 14 augustus 1996, 
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T. Vreemd, 1996, 373), zoals in casu het geval is bij verzoeker, aangezien verzoeker hoofdzakelijk 

opgevolgd en behandeld wordt door deskundigen. 

 

Bovendien dient verwerende partij na te gaan of de vreemdeling in zijn land van herkomst over de 

nodige medische zorgverstrekking kan beschikken. Indien blijkt dat dit niet onderzocht is, dan is er 

manifeste schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wat in casu het geval. 

 

Aangezien verwerende partij geen rekening heeft gehouden met deze niet onbelangrijke omstandigheid. 

 

Dat verwerende partij hier grovelijk onzorgvuldig is te werk gegaan bij het nemen van de bestreden 

beslissing. 

 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding en alle bijgebrachte bewijsstukken. Dat er geval per geval moet 

gekeken worden naar de concrete omstandigheden en concrete documenten van de zaak. 

 

‘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)’. 

 

‘Ambtenaren mogen zich niet gedragen als slecht geprogrammeerde automaten (R.v.St., REESKENS, 

nr. 20.602, 30 september 1980, R.W. 1982-82, 36, noot LAMBRECHTS, W.)’. 

 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, R.W., 

1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43). 

 

De bestreden beslissingen komt derhalve tekort aan de zorgvuldigheidsplicht en schendt bovendien art. 

9ter vw.! 

 

Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de Minister van Binnenlandse Zaken. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

3.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het eerste middel van de verzoekende partij:  

 

“(…) 

Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de Wet van 29.07.1991 gelden dat bij 

lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek 

levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en 

daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

 

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, laat 

verweerder gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht heeft beslist dat de 

aanvraag van verzoekende partij onontvankelijk is. 

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“§ 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 

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. 

(…) 

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

1° (…); 

2° (…); 

3° (…) 

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; 

5° (…)” (onderlijning en vetschrift toegevoegd). 

 

In casu heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris de medische stukken van de verzoekende partij 

overgemaakt aan de arts-adviseur, opdat deze conform artikel 9ter §3, 4° van de Vreemdelingenwet een 

advies kan geven nopens de door verzoekende partij ingeroepen ziekte. 

 

De arts-adviseur heeft het medisch getuigschrift dat verzoekende partij heeft voorgelegd bij de aanvraag 

geëvalueerd, doch vastgesteld dat de door verzoekende partij ingeroepen ziekte 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. 

 

In het advies maakt de arts-adviseur uitdrukkelijk melding van de volgende elementen: 

 

“Ik kom terug op uw vraag om evaluatie van het standaard medisch getuigschrift voorgelegd door 

voornoemde persoon in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten 

ingediend op 27.01.2014. 

Uit het standaard medisch getuigschrift d.d. 06.01.2014 en de medische stukken d.d. 19.09.2012. 

06.11.2012, 12.08.2013 en 15.10.2013 blijkt dat het beschreven letsel ter hoogte van de rechter knie 

actueel geen reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene. In de mate van 

het mogelijke werd aan dit letsel verholpen met twee heelkundige ingrepen. Een amputatie in het 

vooruitzicht stellen bij een uitwijzing is gewoon niet correct. Er bestaat dus actueel geen risico op een 

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

herkomst. 

Ik stel bijgevolg vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in §1. eerste lid van 

Artikel 9ter van 15 december 1980 en die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tol 

verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel.” 

 

Verweerder laat gelden dat aldus uit het advies van de arts-adviseur uitdrukkelijk blijkt dat er geen 

sprake is van een aandoening als bedoeld in art. 9ter, § 1 Vreemdelingenwet, nu de ziekte reeds werd 

behandeld in de mate van het mogelijke. Er is dan ook geen verdere behandeling mogelijk. Daarnaast 

houdt de ziekte ook geen risico in voor het leven of de fysieke integriteit. De arts-adviseur motiveert 

dienomtrent dat het voorgehouden risico op een amputatie bij een terugkeer naar Sierra Leone medisch 

niet correct is. 

 

Gelet op deze vaststellingen besluit de arts-adviseur terecht dat de ziekte, ook bij gebreke aan 

behandeling in het land van herkomst, kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte als bedoeld in art. 9ter, 

§ 1 Vreemdelingenwet. 

 

Het loutere gegeven dat verzoekende partij bij de aanvraag om machtiging tot verblijf medisch attesten 

heeft gevoegd, maakt vanzelfsprekend niet dat de aanvraag zomaar ontvankelijk en gegrond zou 

moeten worden verklaard. Zulks zou net een negatie zijn van de vereiste dat door de arts-adviseur een 

advies moet worden verstrekt, hetgeen in casu ook gebeurd is. 

Verzoekende partij houdt voor dat enkel het levensbedreigend karakter van de aandoening zou zijn 

onderzocht. 

 

Deze kritiek berust schijnbaar integraal op een verkeerde lezing van de bestreden beslissing en het 

advies, nu in het advies ook werd gemotiveerd dat er geen sprake is van een onmenselijke of 
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vernederende behandeling bij gebreke aan een adequate behandeling, nu de ziekte reeds werd 

behandeld in de mate van het mogelijke (door maar liefst twee heelkundige ingrepen). 

 

Bijgevolg kan enkel worden besloten dat de door de verzoekende partij aangehaalde problemen op 

manifeste wijze niet beantwoorden aan het toepassingsgebied van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De verzoekende partij gaat in haar enig middel niet in concreto in op het advies van de arts-adviseur, 

noch betwist zij de vaststellingen dewelke door de arts-adviseur werden gedaan. Integendeel laat zij dit 

advies volledig onbesproken. 

 

De verzoekende partij beperkt zich tot een algemeen theoretisch betoog betreffende de interpretatie van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, doch zij slaagt er niet in aannemelijk te maken dat de arts-

adviseur op kennelijk onredelijke wijze zou hebben gehandeld bij het verlenen van het advies, noch dat 

deze met bepaalde medische stukken die voorlagen geen rekening zou hebben gehouden. 

 

Gezien voormeld advies heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de aanvraag van verzoekende partij geheel terecht 

en overeenkomstig artikel 9ter §3, 4° van de wet, onontvankelijk verklaard. 

 

Zie in die zin: 

 

“Er dient opgemerkt te worden dat het niet aan de Raad toekomt om zich in de plaats van de 

behandelende ambtenaar-geneesheer te stellen en de medische toestand opnieuw te gaan beoordelen. 

(…) In de mate dat verzoekster het niet eens is met het oordeel van de ambtenaar-geneesheer vraagt 

zij om een nieuwe beoordeling van haar medische gegevens. Dit laatste is echter een beoordeling die 

niet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen toekomt. 

Waar verzoekster loutere kritiek levert op het advies van de ambtenaar-geneesheer en zich beperkt tot 

het opnieuw verwijzen naar de voorgelegde medische stukken, slaagt verzoekster niet in om aan te 

tonen dat de ambtenaar-geneesheer het voorgelegde medisch standaard getuigschrift steunend op een 

foutieve feitenvinding of op een onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze heeft beoordeeld, noch dat 

de ambtenaar-geneesheer het toepassingsgebied van artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft 

miskend. 

Eveneens toont verzoekster niet aan dat de gemachtigde op kennelijk onredelijke wijze of met 

miskenning van artikel 9ter van de vreemdelingenwet tot de bestreden beslissing is gekomen.” (R.v.V. 

nr. 107.491 van 29 juli 2013) 

 

Verzoekende partij toont met haar uiteenzetting niet aan dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, die zich terecht steunde op het advies van de arts-

adviseur, beschikt. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris oordeelde geheel terecht, en binnen de hem ter zake 

toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van art. 9ter 

Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te worden verklaard. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

verzoekende partij haar concrete situatie daadwerkelijk kenmerkt, en conform de ter zake toepasselijke 

rechtsregels, artikel 9ter van de Vreemdelingenwet incluis. Terwijl de bestreden beslissing ten genoege 

van recht werd gemotiveerd met draagkrachtige motieven die de bestreden beslissing in feite en in 

rechte ondersteunen. 

 

Gelet op het voorgaande, en inzonderheid de geciteerde inhoud van het advies van de arts-adviseur, 

kan de verzoekende partij haar kritiek, als zou de bestreden beslissing op stereotiepe wijze gemotiveerd 

zijn, niet worden aangenomen. 

Bovendien dient te worden opgemerkt dat, indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (R.v.St., nrs. 164.171, 27 oktober 2006 en 172.821, 27 juni 2007). 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

De beschouwingen van de verzoekende partij falen in rechte en kunnen niet worden aangenomen. 

 

In zoverre de verzoekende partij nog voorhoudt dat de hoge drempel van het EHRM inzake artikel 3 

EVRM geen afbreuk doet aan de duidelijke wetsbepaling van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, laat 

verweerder nog gelden dat dergelijke kritiek niet kan worden aangenomen, daar waar alle in art. 9ter 

Vreemdelingenwet voorziene hypotheses werden onderzocht. 

 

De theoretische beschouwingen van verzoekende partij kunnen aan het voorgaande geen afbreuk doen. 

 

De verzoekende partij voert nog aan dat de zorgvuldigheidsplicht zou zijn geschonden, doordat haar 

niet direct en persoonlijk om inlichtingen werd gevraagd. Dienaangaande laat verweerder gelden dat de 

verzoekende partij voorbij gaat aan de inhoud van art. 9ter Vreemdelingenwet, dat bepaalt dat het aan 

de vreemdeling toekomt om alle nuttige inlichtingen over te maken met betrekking tot de ziekte bij zijn 

aanvraag. 

 

Wanneer verzoekende partij een aanvraag indient, rust op haar inderdaad de verplichting zich in deze 

procedure te bekwamen en alle nuttige stukken over te maken. "Het komt in de eerste plaats de 

verzoekende partij toe om erover te waken zich te bekwamen in elke procedure die zij heeft ingesteld, 

en, indien nodig, deze procedures te vervolledigen en te actualiseren." (R.v.V. nr. 26.814 van 30 april 

2010) 

 

Zie ook: 

 

“De bewijslast voor het bestaan van de ziekte rust derhalve op de schouders van de vreemdeling; 

verzoeker kan zijn eigen nalatigheid niet verschuiven naar de verwerende partij. De Raad merkt tevens 

op dat het aan verzoeker toekomt om, indien hij een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet indient, zijn actuele medische problematiek aan te tonen met 

actuele medische attesten. Dit houdt ook in dat verzoeker, indien hij in de loop van de procedure over 

recentere medische attesten beschikt, deze dient over te maken aan de verwerende partij zodat deze er 

bij het nemen van de bestreden beslissing rekening mee kan houden.” (R.v.V. nr. 72 455 van 22 

december 2011) 

 

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

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te worden verklaard. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel incluis. 

 

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

 

3.1.3. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft 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 hij kan beoordelen 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 eerste bestreden beslissing geeft duidelijk de determinerende motieven weer. Zo wordt artikel 9ter, 

§3, 4° van de Vreemdelingenwet in de eerste bestreden beslissing aangeduid als de juridische grond 

waarop deze beslissing is genomen. Ook de feitelijke overwegingen voor het nemen van de eerste 

bestreden beslissing zijn terug te vinden. Deze kunnen als volgt worden samengevat: de verwerende 

partij stelt dat een ambtenaar-geneesheer heeft vastgesteld dat de ziekte van de verzoekende partij 

kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte, zoals voorzien in artikel 9ter, §1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 

De verzoekende partij zou kennelijk niet lijden aan een aandoening die een directe bedreiging inhoudt 

voor haar leven of fysieke integriteit. De beschreven aandoeningen vereisen geen dringende 

maatregelen zonder welke een acuut levensgevaar zou kunnen zijn. Als de actuele 
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gezondheidstoestand van de verzoekende partij niet uitermate ernstig is, kan volgens de verwerende 

partij artikel 9ter niet geschonden zijn, zelfs indien er geen of zeer geringe behandelingsmogelijkheden 

bestaan in het land van herkomst of land van verblijf.  

 

Het vaststellen van het kennelijk en manifest ontbreken van ernstig actueel gevaar voor de gezondheid, 

volstaat ruimschoots om de toepassingsvoorwaarde van artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet en 

van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna: het EVRM) uit te sluiten. De verwerende partij stelt dan ook dat een terugkeer naar 

het land van herkomst geen schending uitmaakt van de Europese richtlijn 2004/83/EG of van artikel 3 

van het EVRM.  

 

In de eerste bestreden beslissing wordt ook gewezen op het verslag van de ambtenaar-geneesheer. Dit 

verslag maakt integraal deel uit van de eerste bestreden beslissing. De motivering in dit verslag moet 

dus eveneens voldoen aan de motiveringsplicht die op de bestuurshandelingen rust.  

 

De ambtenaar-geneesheer bracht op 19 februari 2014 volgend advies uit met betrekking tot de 

verzoekende partij:  

 

“lk kom terug op uw vraag om evaluatie van het standaard medisch getuigschrift voorgelegd door 

voornoemde persoon in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten 

ingediend op 27.01.2014. 

 

Uit het standaard medisch getuigschrift d.d.06,01.2014 en de medische stukken d.d. 19.09.2012, 

06.11.2012, 12.08.2013 en 15.10.2013 blijkt dat het beschreven letsel ter hoogte van de rechter knie 

actueel geen reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene. In de mate van 

het mogelijke werd aan dit letsel verholpen met twee heelkundige ingrepen. Een amputatie in het 

vooruitzicht stellen bij een uitwijzing is gewoon niet correct. Er bestaat dus actueel geen risico op een 

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

herkomst. 

 

Ik stel bijgevolg vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van 

Artikel 9ter van 15 december 1980 en die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel”. 

 

Voor zover de verzoekende partij opwerpt dat de motivering stereotiep zou zijn, wijst de Raad er 

vooreerst op dat zelfs indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of een 

voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, dat dit louter feit op 

zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren is gemotiveerd. Daarenboven 

verwijst de eerste bestreden beslissing uitdrukkelijk naar het advies van de ambtenaar-geneesheer van 

19 februari 2014. Dit advies beantwoordt het standaard medisch getuigschrift van 6 januari 2014, dat 

werd ingediend op 27 januari 2014. De ambtenaar-geneesheer stelt dat de beschreven aandoening, 

“letsel ter hoogte van de rechter knie”, geen reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit 

van de verzoekende partij. Hij stelt dat de aandoening in casu dit letsel in de mate van het mogelijke is 

verholpen door twee heelkundige ingrepen. De ambtenaar-geneesheer stelt vast dat er kennelijk geen 

sprake is van een ziekte, zoals voorzien in artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, en die 

aanleiding kan geven tot het toekennen van een machtiging tot verblijf.  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de eerste bestreden beslissing is 

genomen, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht 

(RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet 

aannemelijk gemaakt. Dit onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

3.1.3.1. Waar de verzoekende partij de inhoudelijke motieven van de eerste bestreden beslissing 

bekritiseert, voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De Raad is bij de 

beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd 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 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 

onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 
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Nazicht van de materiële motiveringsplicht houdt in casu eveneens nazicht in van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, daar dit de juridische basis vormt van de eerste bestreden beslissing en de 

verzoekende partij ook de schending van dit artikel opwerpt.  

 

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

onafhankelijk van elkaar moeten worden getoetst. 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 omvatten (cf. RvS 28 november 2013, nrs. 225.632 en 225.633 en RvS 29 januari 2014, nr. 

226.651) en de zogenaamde hoge drempel, bepaald door de rechtspraak van het 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 gevallen zijn van 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 is er het geval van de 

vreemdeling bij wie 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). 

 

De verzoekende partij stelt dat de verwerende partij onzorgvuldig onderzoek heeft gevoerd naar de 

concrete medische situatie van de verzoekende partij en de door haar naar voor gebrachte stukken. De 

verzoekende partij betoogt dat, uit de medische stukken die zij heeft ingediend bij haar aanvraag, 

duidelijk blijkt dat haar medische situatie zeer ernstig en levensbedreigend kan worden indien zij niet 

adequaat opgevolgd wordt of indien zij uitgewezen wordt. Zij stelt tevens dat de verwerende partij geen 

onderzoek heeft gevoerd naar de mogelijkheden van behandeling en opvolging in het land van 

herkomst, in casu Sierra Leone.  

 

Voor zover de verzoekende partij het niet eens is met het advies van de ambtenaar-geneesheer en 

verwijst naar de medische stukken die zij heeft neergelegd, dient vooreerst te worden opgemerkt dat de 

Raad zich niet in de plaats kan stellen van het bestuur. De Raad kan in dit verband slechts benadrukken 

dat het hem, als annulatierechter, niet toekomt om de medische evaluatie van de ambtenaar-

geneesheer over te doen (cf. RvS 15 januari 2014, nr. 10.218 (c)).  

 

Zoals supra gesteld, is de eerste mogelijkheid om een machtiging tot verblijf te bekomen, op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenrecht, dat een vreemdeling 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. Uit de 

lezing van de eerste bestreden beslissing en het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat deze 

mogelijkheid in casu onderzocht is geweest.  

 

De ambtenaar-geneesheer stelt dat hij zich voor zijn advies baseert op het standaard medisch 

getuigschrift d.d. 6 januari 2014 en de bijkomende stukken van 19 september 2012, 6 november 2012, 

12 augustus 2013 en 15 oktober 2013, die werden neergelegd op 27 januari 2014. Dit standaard 

medisch getuigschrift beschrijft dat de verzoekende partij een letsel heeft ter hoogte van de rechterknie, 

dat actueel geen reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van de verzoekende partij. 

De ambtenaar-geneesheer betwist dit letsel niet, maar stelt dat in casu, in de mate van het mogelijke, 

aan het probleem is verholpen door twee heelkundige ingrepen. De ambtenaar-geneesheer stelt dan 

ook dat de stelling dat de verzoekende partij een amputatie moet ondergaan bij een uitwijzing niet 

correct is. Zowel in de eerste bestreden beslissing als in het advies van de ambtenaar-geneesheer 

wordt gesteld dat uit de beschikbare medische gegevens geen aandoening blijkt die een reëel risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van de verzoekende partij.  

Door louter te stellen dat de medische situatie van de verzoekende partij in casu ernstig is en dat zij 

gespecialiseerde zorgverstrekking nodig heeft aangezien zij opgevolgd en behandeld wordt door 

deskundigen, weerlegt de verzoekende partij niet de concrete motieven van de eerste bestreden 

beslissing of die van de ambtenaar-geneesheer. Noch geeft de verzoekende partij aan dat de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 13 

ambtenaar-geneesheer of de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met enig ander 

ziektebeeld.  

 

De tweede mogelijkheid om een machtiging tot verblijf te bekomen op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet is dat de vreemdeling bij wie er actueel geen reëel risico is voor diens leven of 

fysieke integriteit en die dus in principe kan reizen, een risico loopt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling indien er geen adequate behandeling voorhanden is voor zijn ziekte of 

aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij gewoonlijk verblijft.  

 

De ambtenaar-geneesheer stelt in zijn advies dat de problematiek van de verzoekende partij verholpen 

is door twee heelkundige ingrepen. Zoals eerder gesteld, weerlegt de verzoekende partij dit niet. 

Bijgevolg maakt zij niet aannemelijk dat de ambtenaar-geneesheer nog diende te onderzoeken of zij een 

risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling 

is in haar land van herkomst, nu de medische problematiek van de verzoekende partij verholpen is. De 

verzoekende partij toont tevens niet aan dat het letsel aan de rechterknie momenteel een behandeling 

vereist waardoor de ambtenaar-geneesheer wel de gezondheidszorg in het land van herkomst of 

gewoonlijk verblijf had moeten onderzoeken. Er kan bovendien in het medisch stuk van 23 oktober 2013 

gelezen worden dat er “momenteel geen levensnoodzakelijke medische behandelingen nodig zijn die 

eventueel zijn uitwijzing kunnen tegenhouden”.  

 

Waar de verzoekende partij ter terechtzitting nog stelt dat zij binnenkort een knieprothese krijgt voor de 

linkerknie, wijst de Raad er op dat deze informatie niet beschikbaar was op het moment van de eerste 

bestreden beslissing, waardoor hiermee geen rekening kon worden gehouden.  

 

3.1.3.2. De verzoekende partij betoogt dat de toetsing aan artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ruimer 

moet gaan dan enkel ziektes die onmiddellijk levensbedreigend zijn. De verzoekende partij stelt immers 

dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet een ruimere bescherming biedt dan artikel 3 van het EVRM.  

 

Zoals eerder gesteld, dient, gelet op de bewoordingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, te 

worden aangenomen dat de toepassingsvoorwaarden van deze wetsbepaling ruimer zijn dan die van 

artikel 3 van het EVRM (RvS 25 november 2014, nr. 229.319; RvS 19 juni 2013, nr. 223.961). Artikel 3 

van het EVRM biedt een bepaalde minimumbescherming en verbiedt niet dat het nationale recht een 

ruimere bescherming voorziet. Het toepassingsgebied van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet valt 

dus niet samen met die situaties waarin volgens het EHRM een uitwijzing strijdig is met artikel 3 van het 

EVRM. Het louter vaststellen dat een aandoening niet levensbedreigend is, volstaat dan ook niet om 

een aanvraag om machtiging op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet af te wijzen.  

 

Uit de eerste bestreden beslissing, samen gelezen met het advies van de ambtenaar-geneesheer, blijkt 

echter dat de verwerende partij en de ambtenaar-geneesheer zich niet hebben beperkt tot de 

vaststelling dat de aandoening van de verzoekende partij niet levensbedreigend is om de aanvraag af te 

wijzen. Er werd, in weerwil van wat de verzoekende partij laat verstaan, wel degelijk nagegaan of zij lijdt 

aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer 

er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het land waar zij gewoonlijk verblijft. Zoals 

eerder gesteld, heeft de ambtenaar-geneesheer gesteld dat het beschreven letsel in de mate van het 

mogelijke is verholpen. Er zal dus geen risico op een onmenselijke of vernederende behandeling 

bestaan indien er geen adequate behandeling is in het land van herkomst als de verzoekende partij 

geen behandeling vereist voor haar medische problematiek. 

 

Waar de verzoekende partij in haar verzoekschrift betoogt dat “de artsen van verwerende partij dus een 

ruimer onderzoek moeten voeren, en de beslissing van de verwerende partij ruimer gemotiveerd moeten 

worden”, wijst de Raad er op dat de verzoekende partij hiermee niet ingaat op de concrete motieven van 

de eerste bestreden beslissing en het advies van de ambtenaar-geneesheer. Bovendien kan, gelet op 

het voorgaande, niet gesteld worden dat de verwerende partij of de ambtenaar-geneesheer geen 

rekening heeft gehouden met de ruime bescherming die artikel 9ter van de Vreemdelingwet biedt.  

 

Waar de verzoekende partij verwijst naar rechtspraak van de Raad wordt opgemerkt dat – naast het 

gegeven dat in de continentale rechtstraditie arresten geen precedentswaarde hebben – de 

verzoekende partij niet aantoont dat de feitelijke omstandigheden die aanleiding gaven tot de door haar 

besproken rechtspraak identiek zijn aan deze in voorliggende zaak.  
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3.1.3.3. De uiteenzetting van de verzoekende partij laat niet toe te concluderen dat de eerste bestreden 

beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Een schending 

van de materiële motiveringsplicht juncto artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt derhalve niet. Dit 

onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

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

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan 

dan deze die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is 

ongegrond. 

 

3.1.3.5. De verzoekende partij heeft geen gegrond middel ontwikkeld tegen de eerste bestreden 

beslissing. Het beroep tegen de eerste bestreden beslissing dient dan ook verworpen te worden.  

 

3.2. In een tweede middel, dat de verzoekende partij uitdrukkelijk ontwikkelt tegen de tweede bestreden 

beslissing, voert zij de schending aan van artikel 74/11, §1 van de Vreemdelingenwet, van artikel 3.7 

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: de Terugkeerrichtlijn) juncto de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van de motiveringsplicht en van het legaliteitsbeginsel als 

beginsel van behoorlijk bestuur.  

 

3.2.1. De verzoekende partij adstrueert haar tweede middel als volgt:  

 

“Verzoeker voert de schending aan van het aangevoerde middel om reden dat de bestreden beslissing 

(inreisverbod) stelt dat wanneer er geen uitvoeringstermijnen worden toegestaan het opgelegde 

inreisverbod van rechtswege een duur van 3 jaar heeft. 

 

Art. 71/11 vrw. bepaalt trouwens dat de duur van het inreisverbod vastgesteld wordt door rekening te 

houden met specifieke omstandigheden van elk geval. De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met 

een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende gevallen zoals o.a. indien voor het vrijwillig vertrek 

geen enkele termijn is toegestaan of indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd 

(…). 

 

Artikel 74/11 bepaalt uitdrukkelijk dat de termijn maximaal 3 jaar bedraagt. Dit betekent dan ook dat een 

termijn van minder dan 3 jaar mogelijk, eventueel zelfs wenselijk is. 

 

Artikel 74/11 al. 1 vrw. stelt daarenboven expliciet dat bij het bepalen van het duur van het inreisverbod, 

tevens rekening moet worden gehouden met specifieke omstandigheden van elk geval. 

 

Verzoeker zijn asielprocedure heeft middels een arrest van de RvV een einde getroffen op 23/01/2014 

(RvV 138 069). 

 

Verzoeker heeft een procedure ex art. 9ter vrw. ingesteld op 27/01/2014. 

 

De bijlagen 13 Sexies is het rechtstreekse gevolg van de beslissing tot niet ontvankelijkheid van de 

procedure ex art. 9ter vrw. alwaar verwerende partij een manifeste beoordelingsfout heeft gemaakt. 

 

Verwerende partij haalt aan dat verzoeker op 10/09/2013 een bevel heeft ontvangen om het 

grondgebied te verlaten en dat hij echter geen gevolg heeft gegeven aan dit bevel en derhalve nog 

steeds illegaal op het grondgebied verblijft. 

 

Verwerende partij vergeet weliswaar te melden dat verzoeker op dat ogenblik het grondgebied niet 

moest verlaten aangezien hij een annulatieberoep had ingesteld tegen zijn afgewezen beslissing 

vanwege het CGVS. 

 

Niettegenstaande voormelde elementen kiest het inreisverbod voor de maximale duur van 3 jaar. De 

bestreden beslissing kiest in casu aldus voor het meest ongunstige geval, en motiveert dit als volgt dat 

verzoeker al reeds op 10/09/2013 een bevel hebben ontvangen om het grondgebied te verlaten en dat 
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hij echter geen gevolg heeft gegeven aan dit bevel en derhalve nog altijd illegaal op het grondgebied 

verblijft. 

 

De bestreden beslissingen verwijzen naar artikel 74/11, §1 tweede lid vrw. om haar beslissing te 

motiveren waarin aan verwerende partij de mogelijkheid wordt geboden om - rekening houdende met de 

concrete omstandigheden eigen aan elke zaak - een inreisverbod op te leggen van maximaal 3 jaar. 

 

Dat verwerende partij echter een duurtijd oplegt van maximaal drie jaar, wordt niet specifiek 

gemotiveerd en lijkt het logische gevolg te zijn van het gegeven dat de terugkeerrichtlijn niet werd 

nageleefd door verzoeker wijl hij op dat ogenblik eigenlijk volkomen legaal in het Rijk vertoefde. 

 

De bestreden beslissing lijkt aan te nemen dat het opgelegde inreisverbod automatisch 3 jaar duurt 

telkens een vreemdeling geen gevolg geeft aan een eerder bevel wijl dit bevel – gelet op het hangende 

beroep bij de RvV inzake de asielprocedure – geen geldingskracht had en verzoeker volkomen legaal in 

België verbleef. 

 

Deze verkeerde interpretatie blijkt nog meer uit de wijze waarop de rechtsgrond zelf wordt geciteerd: 

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

inreisverbod 3 jaar”. 

 

Vermeldenswaardig is dat verwerende partij telkens in haar beslissingen het artikel parafraseert alsof er 

geen beoordelingsbevoegdheid is en er helemaal geen maximumtermijnen worden vermeld, maar dat 

automatisch en van rechtswege slechts één mogelijkheid bestaat nl. een termijn van 3 jaar. 

 

Deze redenering en motivatie van verwerende partij is echter in strijd met de woorden van de wet, 

alwaar uitdrukkelijk wordt gesteld dat de bestreden beslissing rekening moet houden met de specifieke 

omstandigheden om de duur te bepalen, en dat deze duur niet meer (wél minder) dan drie jaar kan/mag 

bedragen (RvV nr. 91 251 dd. 9 november 2012 inzake een inreisverbod van maximum 5 jaar). 

 

Door te stellen dat bij gebrek aan een termijn voor uitvoering van het bevel, steeds automatisch een 

inreisverbod van drie jaar moet worden opgelegd, voegt de bestreden beslissing een voorwaarde toe 

aan artikel 74/11 vrw., minstens wordt deze bepaling van de wet geschonden. 

 

Verzoekers verwijzen in het verlengde hiervan naar het arrest RvV d.d. 27 februari 2013, nr. 97002, T. 

Vreemd. 2013, 246: 

 

“De overheid legt onmiddellijk een inreisverbod op en moduleert de duur niet. Daardoor geeft zij impliciet 

te kennen dat zij geen rekening heeft gehouden met bepaalde omstandigheden die eigen zijn aan het 

geval. Zij geeft geen blijk van het doorvoeren van een individueel onderzoek. Nochtans moet de DVZ 

wel een individueel onderzoek voeren gezien artikel 74/, 1, eerste lid Vw.”. 

 

De overweging dat het inreisverbod kan opgeschort of opgeheven worden indien verzoekster voldoet 

aan de toepassingsvoorwaarden van de gezinshereniging, werd reeds eerder verworpen als voldoende 

motivering (RvV 15 januari 2013, nr. 95.142, T. Vreemd. 2013, 247). 

 

“De DVZ heeft niet uitgelegd waarom het gezinsleven een bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod van 3 jaar niet verhindert. De duur van het verbod noopt immers toch tot een bijzondere 

aandacht. Het enig motief over het gezinsleven heeft betrekking op de verwijderingsmaatregel en niet 

op het inreisverbod. Zelfs als dit motief in overweging zou kunnen worden genomen bij het opleggen 

van het inreisverbod, kunnen we niet controleren of dit werkelijk is gebeurd. De weg die men voorstelt 

nl. het aanvragen van een visum gezinshereniging, is in tegenspraak met de opgelegde maatregel. Op 

het eerste gezicht, lijkt het erop dat DVZ geen gepaste motivering heeft aangenomen met betrekking tot 

artikel 8 EVRM”. 

 

De aangevoerde middel is derhalve ook ernstig en gegrond. 

 

Verzoeker zal bij de opvolging van de bestreden beslissingen geraakt worden in zijn medische 

behandelingen en opvolgingen; zijn opgebouwde ontplooiing en sociale verankering in België en zal 

onstuitbaar geconfronteerd worden met de nadelige consequenties van de bestreden beslissingen. 

 

Het nadeel is derhalve ernstig en moeilijk te herstellen.” 



  

 

 

RvV  X - Pagina 16 

 

3.2.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het tweede middel van de verzoekende partij:  

 

“(…) 

Betreffende de vermeende schending van art. 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 en van art. 62 

Vreemdelingenwet, laat de verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van 

verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt 

de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te 

hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

 

De bestreden beslissing is ten andere genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

 

Gelet op het voorgaande is de verweerder de mening toegedaan dat dit aspect van het enig middel van 

verzoekende partij onontvankelijk, minstens ongegrond is. 

 

In antwoord op de concrete kritiek van de verzoekende partij, die de inhoud van de bestreden beslissing 

betreft, wijst verweerder erop dat aan de verzoekende partij een inreisverbod werd betekend op grond 

van art. 74/11 Vreemdelingenwet §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet. 

 

Dit artikel 74/11, § 1 Vreemdelingenwet, stipuleert 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 : 

… 

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

 

In de bestreden beslissing wordt een inreisverbod opgelegd van 3 jaar, en dit in toepassing van art. 

74/11, § 1, tweede lid, 2° Vreemdelingenwet, waarbij wordt gewezen op het feit dat niet aan de 

terugkeerverplichting werd voldaan. Hierbij wordt expliciet gemotiveerd dat verzoekende partij heeft 

nagelaten gevolg te geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd op 10.09.2013 en 

betekend op 13.09.2013. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt aldus afdoende om welke reden de gemachtigde van 

de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding heeft 

besloten tot de afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

Het weze hierbij benadrukt dat er in hoofde van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding geen sprake is van een loutere 

mogelijkheid om al dan niet een beslissing tot inreisverbod te nemen. 

 

Dit blijkt uitdrukkelijk uit de voorbereidende werken, meer bepaald uit het wetsontwerp tot wijziging van 

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

de verwijdering van vreemdelingen: 

 

“De beslissing tot verwijdering moet gepaard gaan met een inreisverbod als er geen enkele termijn om 

het grondgebied te verlaten is toegekend, of indien de onderdaan van een derde land het grondgebied 

niet binnen de opgelegde termijn verlaten heeft, en mag in andere gevallen, zoals bij een ernstige 

bedreiging van de openbare orde, gepaard gaan met een inreisverbod. 

(…) 

Artikel 11 van richtlijn 2008/115/EG legt de lidstaten de verplichting op een inreisverbod te voorzien in 

twee hypothesen ( als geen termijn werd toegekend voor het vrijwillig vertrek of wanneer de verplichting 

tot terugkeer niet werd vervuld) en laat hen de mogelijkheid dit verbod te voorzien in andere gevallen 

(paragraaf 1 van de richtlijn). Welke ook de hypothese is, het inreisverbod mag niet meer dan vijf jaar 

bedragen, behalve indien de onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 17 

openbare orde, de openbare of de nationale veiligheid (paragraaf 2 van de richtlijn).” (Parl. St. Kamer, 

2011-2012, 53-1825/001, p.7 en 22, markering toegevoegd) 

 

Zie ook het verslag van 21.11.2011 namens de commissie: 

 

“Die entry ban zal derhalve worden toegepast in twee gevallen, met name wanneer een termijn van nul 

dagen wordt opgelegd, en wanneer de betrokkene de vorige bevelen om het grondgebied te verlaten, 

naast zich neer heeft gelegd. 

Met betrekking tot de duur van de entry ban werd voor een stapsgewijze regeling gekozen, die drie jaar 

geldig is. Doen zich in het geval van de betrokkene bepaalde problemen voor die verband houden met 

fraude of illegale middelen die hij zou hebben aangewend in het kader van in België ingestelde 

procedures dan wel in het kader van zijn verwijdering, dan wordt de geldigheid van de regeling verlengd 

tot vijf jaar. Rijzen problemen van openbare orde of vormt de persoon een risico voor de nationale 

veiligheid, dan kan de regeling nog langer duren. 

Daar staat tegenover dat de entry ban kan worden opgeheven in twee gevallen die in de richtlijn zijn 

opgenomen, met name om humanitaire redenen, of wanneer de betrokkene zou terugkeren om 

beroepsmatige redenen dan wel om te studeren. De Belgische Staat kan in die laatste gevallen die 

opheffing evenwel slechts toekennen wanneer de termijn van de entry ban op zijn minst voor twee derde 

is afgelopen.” (Parl. St. Kamer, 2011-2012, 53-1825/006, p., onderlijning toegevoegd) 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris besloot geheel terecht dat een inreisverbod van drie jaar aan 

verweerder moest worden opgelegd, nadat werd vastgesteld dat de verzoekende partij had nagelaten 

vrijwillig gevolg te geven aan de op haar rustende terugkeerverplichting. 

 

De verzoekende partij maakt in haar enig middel gewag van het feit dat er bij het afleveren van het vorig 

bevel, op 10.09.2013, nog sprake zou zijn geweest van een hangende asielprocedure. 

 

Verweerder laat gelden dat de asielprocedure van verzoekende partij werd beëindigd bij arrest van 

21.01.2014. 

 

De verweerder merkt tevens op dat overeenkomstig artikel 39/70 van de Vreemdelingenwet, 

“behoudens mits toestemming van betrokkene, kan tijdens de voor het indienen van het beroep 

vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, ten aanzien van de vreemdeling geen 

enkele maatregel tot verwijdering van het grondgebied of terugdrijving gedwongen worden uitgevoerd” 

(onderlijning toegevoegd). 

 

Het lopen van de beroepstermijn voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of het indienen van een 

beroep, hebben enkel tot gevolg dat geen maatregel tot verwijdering gedwongen kan worden 

uitgevoerd, maar dit maakt vanzelfsprekend niet dat de gemachtigde van de Staatssecretaris ook geen 

beslissing tot bevel om het grondgebied te verlaten zou mogen nemen. 

 

Gedurende het onderzoek van het beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt het bevel 

om het grondgebied te verlaten opgeschort. Beslist de Raad voor Vreemdelingen-betwistingen 

eveneens tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus en is de 

termijn van het bevel verstreken, dan wordt het bevel uitvoerbaar. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris kon dan ook, op het ogenblik van het nemen van de bestreden 

beslissing, terecht vaststellen dat niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

 

Verweerder laat gelden dat door de verzoekende partij nergens wordt betwist dat geen gevolg werd 

gegeven aan het eerdere bevel om het grondgebied te verlaten dd. 10.09.2013, zodat de gemachtigde 

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

03.03.2014 geheel terecht heeft vastgesteld dat een inreisverbod (bijlage 13sexies) aan de verzoekende 

partij diende te worden betekend. 

 

Verweerder laat dienaangaande gelden dat artikel 74/11, § 1 Vreemdelingenwet nergens voorziet dat de 

gemachtigde van de Staatssecretaris steeds zou dienen te motiveren inzake de elementen die blijken uit 

het administratief dossier. Het volstaat dat blijkt dat rekening werd gehouden met de ter kennis 

gebrachte, specifieke omstandigheden van elk geval, hetgeen in casu niet ter discussie kan staan. 

 

Verweerder verwijst naar recente rechtspraak in die zin: 
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“4.3.2.3. Verzoeker geeft aan niet akkoord te gaan met de motivering die ten grondslag ligt aan het 

inreisverbod voor drie jaar dat hem wordt opgelegd omdat hij niet aan de terugkeerverplichting heeft 

voldaan. Verzoeker geeft aan dat niet wordt verduidelijkt waarom er direct voor wordt gekozen om de 

maximale termijn van drie jaar op te leggen zonder enig onderzoek naar de specifieke omstandigheden. 

De Raad stelt vast dat verzoeker de motivering niet betwist waarbij wordt vastgesteld dat niet is voldaan 

aan de terugkeerverplichting. De Raad merkt verder op dat verzoeker volledig in gebreke blijft om enig 

gegeven betreffende zijn concrete situatie te duiden dat ten onrechte door verweerder niet mee in 

rekening zou zijn gebracht bij het bepalen van de duur van het inreisverbod en dat van aard is aan te 

tonen dat in zijn situatie het als kennelijk onredelijk dient te worden beschouwd waar verweerder opteert 

voor de maximale termijn van drie jaar. Verzoeker duidt op geen enkele manier waarom het opgelegde 

inreisverbod in zijn concrete situatie als disproportioneel dient te worden beschouwd. Een algemene 

stelling in deze zin kan niet volstaan. In deze zin blijkt ook niet het belang dat verzoeker heeft bij dit 

middel. Een schending van de materiële motiveringsplicht of van het redelijkheidsbeginsel is niet 

aangetoond. Gelet op hetgeen voorafgaat en het gegeven dat artikel 74/11, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet – dat bepaalt dat de duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te 

houden met de specifieke omstandigheden van elk geval – als dusdanig ook geen uitdrukkelijke 

motiveringsplicht oplegt, kan evenmin een schending van de formele motiveringsplicht worden 

aangenomen. Er blijkt – los van het gegeven dat arresten van de Raad geen precedentenwerking 

hebben – ook niet dat de thans voorliggende feiten gelijkaardig zijn aan de feiten die aanleiding gaven 

tot het arrest van de Raad waaruit verzoeker citeert.” (R.v.V. nr. 113 381 dd. 06.11.2013, http://www.rvv-

cce.be). 

 

Zie ook: 

 

“Voorts wijst de Raad erop dat de termijn van drie jaren van het gegeven inreisverbod wettelijk is 

voorzien en de verzoekende partij geen concrete grieven aanhaalt om aan te tonen dat deze duur 

onredelijk is, daargelaten de vaststelling dat de verzoekende partij dit nadeel aan haar eigen 

gedragingen te wijten is omdat zij niet vrijwillig gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel.” (R.v.V. nr. 

111.109 dd. 30.09.2013) 

 

En: 

 

“Wat betreft de aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, is de Raad van oordeel dat 

het opgelegde inreisverbod in casu afdoende wordt gemotiveerd door de vaststelling dat ‘niet aan de 

terugkeerverplichting werd voldaan’, hetgeen betekent dat de verzoeker een eerdere beslissing tot 

verwijdering niet heeft uitgevoerd zoals voorzien in artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2° van de 

vreemdelingenwet.” (R.v.V. nr.105.706 van 19 november 2012) 

 

Verweerder benadrukt nog dat de verzoekende partij nergens in haar enig middel de concrete motieven 

van de bestreden beslissing betwist. Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding op kennelijk 

onredelijke wijze zou hebben besloten tot de afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies) aan de 

verzoekende partij. 

 

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

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat een inreisverbod (bijlage 13sexies) diende te worden 

afgegeven. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.2.3. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft 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 hij kan beoordelen 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 
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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.  

 

Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 bepaalt dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden 

gemotiveerd. Dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht de redenen moet weergeven 

op grond waarvan de beslissing werd genomen, zodat de bestuurde kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt.  

 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering 

afdoende dient te zijn. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

dragen (RvS 15 juni 2011, nr. 213.855). Zelfs al is een beslissing formeel gemotiveerd, en zelfs al kent 

de verzoekende partij aldus de motieven, dan nog kan die verzoekende partij kritiek uiten op het feit dat 

de motivering niet afdoende is (RvS 18 maart 2010, nr. 202.029). 

 

De verzoekende partij stelt in haar verzoekschrift dat de verwerende partij niet motiveert waarom zij een 

duurtijd van drie jaar oplegt. De verzoekende partij wijst er op dat de verwerende partij een inreisverbod 

van maximaal drie jaar kan opleggen, maar dat deze duur dus niet automatisch drie jaar moet zijn. De 

verzoekende partij wijst tevens op artikel 74/11, §1 van de Vreemdelingenwet en stelt dat de 

verwerende partij geen rekening heeft gehouden met de specifieke omstandigheden van haar geval.  

 

Artikel 74/11, §1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“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.” 

 

Het inreisverbod wordt als volgt gemotiveerd:  

 

“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: 

o 2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: betrokkene heeft nagelaten gevolg te geven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd op 10/09/2013 en betekend op 13/09/2013”. 

 

Zoals blijkt uit artikel 74/11, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet kan een inreisverbod van 

maximum drie jaar worden opgelegd. De verzoekende partij laat dus terecht gelden dat het verplicht 

opleggen van een inreisverbod nog niet betekent dat de duur van dit inreisverbod de maximale drie jaar 

moet zijn. De duur van het inreisverbod moet overeenkomstig het eerste lid van voornoemd artikel 

worden vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van het geval. In de 

tweede bestreden beslissing wordt gesteld dat het inreisverbod van drie jaar wordt opgelegd op grond 

van het feit dat “niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan”, waarna wordt verwezen naar het bevel 

om het grondgebied te verlaten van 10 september 2013. Dit vormt geen motivering wat de duur van het 

inreisverbod betreft, noch een aanwijzing dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met de 

“specifieke omstandigheden van het geval”. Het gaat in casu om een vaststelling dat een vroegere 

beslissing tot verwijdering, het bevel om het grondgebied te verlaten van 10 september 2013, niet werd 

uitgevoerd. Volgens artikel 74/11, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet kan dit enkel als reden 

worden gebruikt om een inreisverbod op te leggen, en niet om de duur van dat inreisverbod te 

motiveren. De vaststelling dat de verzoekende partij heeft nagelaten om gevolg te geven aan het bevel 

om het grondgebied te verlaten van 10 september 2013, houdt niets anders in dan de vaststelling dat de 

verzoekende partij niet heeft voldaan aan de terugkeerverplichting en kan dan ook niet worden 

beschouwd als een afzonderlijke motivering omtrent de duur van het inreisverbod (RvS 22 maart 2016, 

nr. 234.225 en 234.228).  

 

Gelet op het voorgaande maakt de verzoekende partij met haar betoog de schending van de formele 

motiveringsplicht juncto artikel 74/11, §1 van de Vreemdelingenwet aannemelijk. De verzoekende partij 
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toont aan dat de tweede bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd. Dit onderdeel van het 

middel is gegrond. De tweede bestreden beslissing dient bijgevolg vernietigd te worden.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel niet tot een ruimere 

vernietiging kan leiden, dienen deze niet te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; 

RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel, dat tot de nietigverklaring van de eerste bestreden 

beslissing kan leiden, aangevoerd, doch wel een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de 

nietigverklaring van de tweede bestreden beslissing. 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 behandeld. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 3 maart 2014 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies) 

wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing, bij de in artikel 1 vernietigde beslissing, is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen voor zover deze gericht 

zijn tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 3 maart 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 wordt verklaard.  

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien mei tweeduizend zestien door: 

 

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 


