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 nr.  180 842 van 17 januari 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 14 januari 2017 heeft 

ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging en 

de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 9 januari 2017 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens (bijlage 13septies). 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 januari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D.G. PIERRE, die loco advocaat F. HASOYAN verschijnt voor 

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

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker, geboren op 7 juni 1996, komt op onbepaalde datum het Rijk binnen. Hij verblijft in België 

samen met zijn moeder en tante.  
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1.2. Op 29 oktober 2009 wordt een aanvraag ingediend om te worden gemachtigd tot een verblijf van 

meer dan drie maanden in België 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). Deze aanvraag is gesteund op medische problemen in 

hoofde van verzoekers tante. 

 

1.3. Op 22 juni 2010 wordt een nieuwe aanvraag ingediend om te worden gemachtigd tot een verblijf 

van meer dan drie maanden in België op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze 

aanvraag is gesteund op medische problemen in hoofde van verzoekers moeder. 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid neemt op 6 april 2011 de 

beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 22 juni 2010 ongegrond wordt verklaard. Er wordt 

vastgesteld dat de medische zorgen die verzoekers moeder nodig heeft voor haar beschikbaar en 

toegankelijk zijn in het land van herkomst. Bij arrest nr. 74 783 van 8 februari 2012 verwerpt de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) het tegen deze beslissing ingestelde beroep.  

  

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie en asielbeleid neemt op 9 mei 2011 de 

beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 29 oktober 2009 ongegrond wordt verklaard. Er wordt 

geoordeeld dat verzoekers tante kan reizen en de medische behandeling en opvolging voor haar 

beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst. Een beroep tot nietigverklaring van deze 

beslissing is nog hangende bij de Raad. 

 

1.6. Verzoeker en zijn familieleden in België dienen op 23 mei 2013 een nieuwe aanvraag in om te 

worden gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Deze aanvraag is andermaal gesteund op medische problemen van verzoekers 

moeder. 

 

1.7. Op 26 maart 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 23 

mei 2013 ongegrond wordt verklaard. Er wordt geoordeeld dat verzoekers moeder kan reizen en de 

noodzakelijke medische zorgen voor haar beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst. Bij 

arrest nr. 171 588 van 11 juli 2016 verwerpt de Raad het tegen deze beslissing ingestelde beroep. 

 

1.8. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 27 december 2015 in hoofde van verzoeker een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Deze beslissing wordt verzoeker op dezelfde dag ter kennis gebracht. 

 

1.9. Verzoeker en zijn familieleden in België dienen op 9 februari 2016 een nieuwe aanvraag in om te 

worden gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Deze aanvraag is andermaal gesteund op medische problemen van verzoekers 

tante. 

 

1.10. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging neemt op 3 juni 2016 de beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 9 februari 2016 

onontvankelijk wordt verklaard. Bij arrest nr. 179 889 van 21 december 2016 verwerpt de Raad het 

tegen deze beslissing ingestelde beroep. 

 

1.11. Eveneens op 3 juni 2016 wordt verzoeker opnieuw bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 

Deze beslissing wordt op 30 juni 2016 ter kennis gebracht.  

 

1.12. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging neemt op 9 januari 2017 de beslissingen tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en tot het opleggen van een inreisverbod. Deze 

beslissingen worden verzoeker op dezelfde dag ter kennis gebracht. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens is gemotiveerd als volgt:  

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

naam: [K.] 

voornaam: [G.] 
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geboortedatum: […] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit: Armenië 

In voorkomend geval, ALIAS: 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende artikelen van de 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1: 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

 

Betrokkene pleegde meerdere inbreuken op de openbare orde. Ten laste van hem werd reeds drie maal 

pv opgesteld wegens zware diefstal (pv nrs ME.11.LB.014694/2016, AN.11.LB.094023/2016 en 

AN.11.LB.091432/2016) ; vier maal pv opgesteld wegens gewone diefstal (AN.12.LB.121391/2013, 

AN.12.LB.021791/2014, AN.18.LB.064837/2015 en ME.12.LB.014694/2016) en twee mala pv opgesteld 

wegens drugsbezit (ME.60.LB.030750/2016 en AN.60.LB.003018/2017). 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven  

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten dat hem 

werd betekend op 27.12.2015. Op 26.06.2016 en op 30.06.2016 werd aan betrokkene een 

herbevestiging van dit bevel betekend. Betrokkene weigert hardnekkig aan de terugkeerverplichting te 

voldoen, en werd bovendien aan de hand van een Sefor brochure geïnformeerd over de betekenis van 

een bevel om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig 

vertrek. 

Betrokkene pleegde bovendien meerdere inbreuken op de openbare orde. Ten laste van hem werd 

reeds drie maal pv opgesteld wegens zware diefstal (pv nrs ME.11.LB.014694/2016, 

AN.11.LB.094023/2016 en AN.11.LB.091432/2016) ; vier maal pv opgesteld wegens gewone diefstal 

(AN.12.LB.121391/2013, AN.12.LB.021791/2014, AN.18.LB.064837/2015 en ME.12.LB.014694/2016) 

en twee mala pv opgesteld wegens drugsbezit (ME.60.LB.030750/2016 en AN.60.LB.003018/2017). 

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen om de volgende redenen: 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Hij respecteert de 

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan een bevel 

om het grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. 

Betrokkene kwam naar België samen met zijn moeder. Een aanvraag tot medische regularisatie van 

deze laatste werd op 26.03.2016 ongegrond verklaard. Op 09.02.2016 diende betrokkenes moeder 

samen met betrokkene opnieuw een aanvraag in tot regularisatie op grond van artikel 9ter van de wet 

van 15.12.1980. deze aanvraag werd op 03.06.2016 onontvankelijk verklaard. Deze beslissing werd op 

30.06.2016 aan betrokkene en aan diens moeder betekend. Op 26.12.2015 werd betrokkene door de 

politie van Antwerpen aangehouden omwille van verdachte handelingen. De volgende dag werd hem 

een bevel betekend om uiterlijk op 03.01.2016 het grondgebied te verlaten. Betrokkene daarbij aan de 

hand van een Sefor brochure geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het grondgebied te 

verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek. Op 26.06.2016 en op 

30.06.2016 werd door de politie van Mechelen aan betrokkene een herbevestiging van dit bevel 

betekend. 

Betrokkene pleegde bovendien meerdere inbreuken op de openbare orde. Ten laste van hem werd 

reeds drie maal pv opgesteld wegens zware diefstal (pv nrs ME.11.LB.014694/2016, 

AN.11.LB.094023/2016 en AN.11.LB.091432/2016) ; vier maal pv opgesteld wegens gewone diefstal 

(AN.12.LB.121391/2013, AN.12.LB.021791/2014, AN.18.LB.064837/2015 en ME.12.LB.014694/2016) 

en twee mala pv opgesteld wegens drugsbezit (ME.60.LB.030750/2016 en AN.60.LB.003018/2017). 
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Het feit dat betrokkenes moeder en tante nog in België verblijven geeft hem niet automatisch recht op 

verblijf. Zij verblijven immers eveneens illegaal op het grondgebied. Er kan hierbij verwezen worden 

naar een recent arrest van de RVV: ‘Aangaande artikel 8 van het EVRM dient te worden vastgesteld dat 

de verzoekende partij een schending van deze bepaling niet aannemelijk maakt, gelet op het feit dat uit 

het administratief dossier blijkt dat alle gezinsleden het bevel hebben gekregen het grondgebied te 

verlaten, zodat de verzoekende partij niet kan voorhouden van hen gescheiden te worden’ (Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen arrest nr. 119 348, rolnr. 126 511, dd. 21.02.2014). 

Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf. Hij weigert manifest om op eigen initiatief 

een einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de 

grensleiding noodzakelijk is. 

Vasthouding 

[…]”. 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Verweerder werpt in zijn nota in een exceptie de onontvankelijkheid van de vordering op omdat 

verzoeker geen belang zou hebben bij een eventuele nietigverklaring van het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten. Na vernietiging van het bestreden bevel zou verweerder immers opnieuw 

verplicht zijn een bevel af te geven aan verzoeker, vermits deze zich bevindt in de situatie voorzien bij 

artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. Verder wijst hij er op dat er sprake is van een herhaald 

bevel om het grondgebied te verlaten. Hij stelt dat hij enkel kan afzien van de afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten indien hogere rechtsnomen zouden worden miskend, doch uit een verdere 

bespreking in de nota blijkt dat verzoeker de door hem ingeroepen schending van hogere rechtsnormen 

niet aannemelijk maakt. 

 

2.2. Naar luid van artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van 

een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de 

voornoemde bepaling in de Vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2479/001, 

118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip belang kan worden verwezen naar de invulling die de 

Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT, en G. 

DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413). 

 

Opdat hij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoeker gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat hij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet verzoeker bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Er moet worden vastgesteld dat van een gebonden bevoegdheid sprake is “wanneer er in hoofde van de 

overheid een juridische verplichting bestaat die voorspruit uit een norm van het objectief recht die de 

overheid geen keuze laat om over die toepassing van die norm in het concrete geval te beslissen” (A. 

MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief 

recht, Wolters Kluwer, Mechelen, 2014, nr. 1057).  

 

Daargelaten of de vermelding “onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal 

verdrag” in artikel 7 van de Vreemdelingenwet op zich van het bestuur reeds geen appreciatie vraagt die 

een volledige gebonden bevoegdheid uitsluit en of dit op zich niet reeds toelaat de opgeworpen exceptie 

te verwerpen, dient te worden opgemerkt dat het woord “moet” in voormeld artikel 7 niet uitsluit dat het 

bestuur bij het toepassen van deze bepaling nog een beoordeling maakt. Zo bepaalt artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet zelf reeds dat het bevel om het grondgebied te verlaten de termijn voor vertrek dient 

te vermelden. Zolang deze termijn voor vrijwillig vertrek nog loopt, is de betrokken vreemdeling 

beschermd tegen gedwongen verwijdering (artikel 74/14, § 2 van de Vreemdelingenwet). Deze termijn 

bepaalt wanneer het bevel uitvoerbaar wordt en maakt er aldus onlosmakelijk deel van uit. Het bestuur 

kan, in toepassing van artikel 74/14, §§ 1 en 3 van de Vreemdelingenwet, de duur van deze termijn 

bepalen. Het gaat daarbij alleszins niet om een volledige gebonden bevoegdheid waarbij de overheid 

helemaal niets meer hoeft te appreciëren (zie A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE 

LANOTTE, o.c., nr. 1060). 

 

Bovendien bepaalt artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet dat bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het 
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gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

Ook uit deze bepaling blijkt dat de minister of zijn gemachtigde bij de afgifte van het bevel in concreto 

dient te beoordelen of er elementen zijn die de afgifte van het bevel verhinderen, en dit uit hoofde van 

een norm in de Vreemdelingenwet zelf. Geen enkele bepaling uit de Vreemdelingenwet laat toe te 

besluiten dat wat betreft de toepassing van artikel 74/13 van deze wet een onderscheid moet worden 

gemaakt tussen de gevallen waarin een bevel “moet” worden afgegeven (art. 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° 

en 12°) en de gevallen waarin een bevel “kan” worden afgegeven (art. 7, eerste lid, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 

10°). Ook hieruit volgt dat het bestuur de situatie in concreto dient te appreciëren, wat een volledig 

gebonden bevoegdheid uitsluit.  

 

De Raad van State oordeelde met betrekking tot artikel 74/13  van de Vreemdelingenwet in zijn arresten  

met nrs. 231.443 en 231.444 van 4 juni 2015 dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen terecht had 

gesteld “que la compétence de la partie requérante n'était pas entièrement liée et que l'exception 

d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée, n'était pas fondée.” [dat de bevoegdheid van de verzoekende 

partij (in cassatie) niet geheel gebonden was en dat de exceptie van onontvankelijkheid niet gegrond 

was]. Ook in zijn arrest nr. 231.762 van 26 juni 2015 oordeelde de Raad van State dat de bevoegdheid 

ex artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet niet geheel gebonden was, aangezien de 

verwerende partij kan afzien van de afgifte van een bevel wanneer dit de grondrechten van de 

betrokken vreemdeling zou miskennen. Zulks kan niet enkel blijken wanneer een “hogere” norm wordt 

aangevoerd, doch ook uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat nauw verband houdt met hogere 

rechtsnormen en dat de omzetting in het nationale recht vormt van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven (hierna: de terugkeerrichtlijn). De beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten is geen antwoord op enige verblijfsaanvraag, zodat het bestuur zich er wel 

degelijk van kan onthouden een bevel af te geven. De verplichting om rekening te houden met de in 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet vermelde belangen houdt in dat zij, bij haar beslissing om een 

bevel af te geven, actueel en ex nunc een afweging moet maken van de belangen van de betrokken 

vreemdeling. Er kan aldus niet worden voorgehouden dat de verwerende partij hoe dan ook in elk geval 

opnieuw een bevel zal moeten afgeven.  

 

Ten overvloede wijst de Raad er verder op dat hij in het kader van de materiële motiveringsplicht steeds 

kan nagaan of de motieven van de bestreden beslissing steunen op werkelijke bestaande en concrete 

feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De Raad kan daarbij nagaan of de 

ingeroepen feiten werkelijk bestaan (RvS 13 september 2010, nr. 207.325). Mocht in een dergelijk geval 

de exceptie van niet-ontvankelijkheid wegens gemis aan belang met goed gevolg kunnen worden 

opgeworpen omdat in de middelen andere rechtsnormen werden aangevoerd dan de genoemde “meer 

voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag”, zo bijvoorbeeld de schending van de 

grondvoorwaarden voor de toepassing van artikel 7 van de Vreemdelingenwet zelf, of de materiële 

motieven die aan de beslissing ten grondslag liggen, zou daaruit noodzakelijkerwijze voortvloeien dat 

een verwijderingsmaatregel zou kunnen worden genomen op grond van onjuiste vaststellingen, of in 

strijd met wettelijke normen, uitvoeringsbepalingen of algemene rechtsbeginselen, zonder dat daartegen 

met goed gevolg een annulatieberoep kan worden ingesteld, en dit wegens een tekortkoming van het 

bestuur zelf (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, o.c., nr. 1164; RvS 5 

februari 1973, nr. 15.699; RvS 21 mei 1975, nr. 17.032). Er kan in geen geval worden voorgehouden dat 

een verzoekende partij geen belang zou hebben wanneer wordt aangevoerd dat het bevel om het 

grondgebied te verlaten is aangetast door een interne onwettigheid, precies omdat het onderzoek van 

die onwettigheid de grond van de zaak raakt en het bestuur na een eventuele vernietiging zal dienen 

rekening te houden met de vastgestelde onwettigheid.  

 

De Raad merkt verder op dat het gegeven dat een eerder bevel werd afgegeven verzoeker niet uitsluit 

van elk belang bij het aanvechten een later bevel. Het betreft hier in het bijzonder een bevel zonder 

termijn voor vrijwillig vertrek én met gedwongen grensleiding. Er werd eveneens samenhangend met het 

bestreden bevel een inreisverbod opgelegd. Het thans bestreden bevel heeft dus eigen rechtsgevolgen 

en is niet te beschouwen als een loutere politiemaatregel zonder eigen rechtsgevolgen. Zoals reeds 

werd aangegeven, vereist artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bovendien dat telkens bij de afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten de daarin opgenomen elementen dienen te worden 

getoetst en dit ter bescherming van de grondrechten. In casu dringt zich dit des te meer op nu het op 

basis van het thans bestreden bevel is dat verzoeker zal worden uitgewezen naar zijn herkomstland. 

Door te stellen van oordeel te zijn dat de aangevoerde schending van artikel 5 van de terugkeerrichtlijn, 
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en bij uitbreiding de artikelen 3 en 8 van het EVRM, niet ernstig is, loopt verweerder vooruit op het 

onderzoek van de vordering door de Raad. 

 

Er kan niet zonder meer worden gesteld dat verzoeker geen belang heeft bij de vordering. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt verzoeker zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van 

de Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk 

vermoed. Het uiterst dringende karakter van de vordering staat in casu vast en wordt niet betwist door 

verweerder. Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 
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Wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer 

duidelijk is, dat de verzoekende partij een schending van een dergelijke bepaling van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: EVRM) 

heeft willen aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van 

de door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad om niet over te 

gaan tot een beoordeling van de verdedigbare grief.  

 

Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op 

grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van 

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. 

De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert 

volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § § 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.  

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid van de Vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de 

grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid van het EVRM. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 5 van de terugkeerrichtlijn, van 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

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

algemene en de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

redelijkheidsbeginsel.  

 

Na een theoretische toelichting bij de geschonden geachte bepalingen en beginselen verstrekt hij 

volgende toelichting bij het middel: 

 

“Er werd door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek gevoerd naar de concrete situatie van 

verzoeker. 

Uit het administratief dossier blijkt immers dat verzoeker zijn moeder en tante nog steeds in België 

verblijven. 

Verzoeker vormde voor zijn administratieve aanhouding één gezinscel met zijn moeder en tante. 

Verzoeker heeft tevens dezelfde procedurele parcours doorlopen als zijn moeder. 

Zij bezitten echter nog niet over een definitieve verblijfsrecht in het Rijk. 
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In de bestreden beslissing wordt dit gegeven tevens geaccentueerd, doch stelt verwerende partij dat 

een schending van art. 8 van het EVRM in casu niet aan de orde is, aangezien verzoeker zijn moeder 

en tante illegaal in het Rijk verblijven. 

Uit het administratief dossier en de thans bijgebrachte stukken blijkt immers dat verzoeker aan ernstige 

psychische aandoeningen lijdt, waarvoor hij – sedert een geruime tijd- in ambulante psychische 

behandeling is (Stukken 2 en 3). 

Verzoeker verwijst naar het medisch attest Dr. [J. H.] (Psychiater): 

“Genoemde man is bij mij in ambulante psychiatrische behandeling sedert maart 2016.Psychiatrisch-

diagnostisch gaat het om een schizofreniforme psychotische stoornis. De lopende medicatie bestaat uit 

Dipiperon 40 mg 2 co dd, bij ernstige onrust te verhogen tot 3dd. Een overschakeling naar L.A. is in 

overweging, in dat geval gaat het om Xeplion 50 mg 1x/4weken, nadien de dosis aan te passen aan de 

klinische evolutie. De tolerantie van patiënt voor paliperidone dient in dit geval wel voordien nog te 

worden bevestigd door enkele weken perorale therapie met deze molecule. Het lijkt het me vooral 

aangewezen dat patiënt in de hem vertrouwde omgeving van zijn familie (moeder, tante, ... ) kan 

verblijven. In een hem vreemde omgeving is het risico op psychotische decompensatie aanzienlijk 

verhoogd, met symptomatologie van onrust, agitatie, realiteitsvervomingen in de perceptie, en eventueel 

agressieve reactievorming. De lopende psychiatrische behandeling bij mij bestaat uit antipsychotische 

medicatie ( cf. supra ), en supportieve psychotherapie. Het is ten zeerste aangewezen dat deze 

behandeling kan worden verdergezet.” 

Er wordt door dezelfde behandelende arts gestipuleerd dat continuering van mantelzorg door familie ten 

zeer aangewezen is. 

De bestreden beslissing (verwijderingsmaatregel) houdt op geen enkele wijze rekening met deze 

belangrijke omstandigheid nl. de zorgwekkende medische toestand van verzoeker en de daaraan 

verbonden onontbeerlijke mantelzorg vanwege zijn moeder en tante, die nog steeds in België verblijven, 

terwijl deze toestand wel degelijk goed gekend is door de overheid, aangezien de medische stukken 

zich al reeds in het administratief dossier bevonden. 

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

beslissing. 

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

Dat de middelen bijgevolg ernstig zijn. 

Er dient in het verlengde hiervan te worden geaccentueerd dat indien de bestreden beslissing omwille 

van strafrechtelijke veroordelingen en feiten tot stand is gekomen, zonder na te gaan of dit nog een 

werkelijke, ernstige en actuele bedreiging impliceert voor de openbare orde, en zonder rekening te 

houden met het gezinsleven beschermd door art. 8 van het EVRM zulks een schending uitmaken van 

het evenredigheidsbeginsel. 

Het komt uiteraard aan verwerende partij toe om aannemelijk te maken dat een gevaar voor een nieuwe 

schending van de openbare orde bestaande is in hoofde van verzoeker. 

In het administratief dossier is er geen proces-verbaal aanwezig, evenmin is er enig ander stuk 

bestaande waaruit de concrete omstandigheden kunnen blijken. 

Verwerende partij verduidelijkt ter zake absoluut niet welke omstandigheden ten grondslag liggen die 

wijzen op een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging vormt voor de openbare orde of een risico 

bestaat tot nieuwe schending van de openbare orde, quod certa non. 

Bovendien verduidelijkt verwerende partij evenmin of er elementen voorhanden zijn in hoofde van 

verzoeker die erop kunnen wijzen dat verzoeker de neiging vertoont om dit gedrag in de toekomst te 

continueren. 

Verwerende partij heeft zich - voorafgaand aan deze beoordeling - zich niet in kennis doen stellen van 

de concrete omstandigheden van de zaak en is niet overgegaan tot een voldoende individueel 

onderzoek, temeer daar verzoeker klaarblijkelijk aan ernstige psychische aandoeningen lijdt en zijn 

wankelende psychische toestand verwerende partij precies tot meer nauwlettendheid zou moeten 

nopen. 

Aangezien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onlangs de volgende redenering van het 

Europees Hof van Justitie heeft overgenomen “Volgens vaste rechtspraak veronderstelt bijgevolg het 

beroep van een nationale instantie op het begrip openbare orde hoe dan ook, afgezien van de 

verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, het bestaan van een 

werkelijke en genoegzaam ernstige bedreiging, die een fundamenteel belang van de samenleving 

aantast” [Zie HvJ, C-503/03 van 31 januari 2006, nr. 46 en RVV, arrest nr.24.096 van 2 maart 2009]. 

Verzoeker wijst in dit verband tevens naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in 

de zaak C-554/13 van 11 juni 2015 dat handelt over het begrip “gevaar voor de openbare orde” vervat in 

artikel 7, vierde lid van de Richtlijn 2008/115/EG. 

“Bijgevolg dient een lidstaat het begrip “gevaar voor de openbare orde” in de zin van art. 7, lid 4, van 

richtlijn 2008/115 per geval te beoordelen ten einde na te gaan of de persoonlijke gedragingen van de 
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betrokken derdelander een daadwerkelijk en actueel gevaar vormen voor de openbare orde. Wanneer 

een lidstaat daarbij steunt op een algemene praktijk of een vermoeden om vast te stellen dat er sprake 

is van een dergelijk gevaar, zonder dat naar behoren rekening wordt gehouden met de persoonlijke 

gedragingen van de derdelander en met het gevaar dat van die gedragingen uitgaat voor de openbare 

orde, gaat die lidstaat voorbij aan de vereisten die voortvloeien uit een individueel onderzoek van het 

betrokken geval en uit het evenredigheidsbeginsel. Daaruit volgt dat het enkele feit dat een derdelander 

wordt verdacht van een naar nationaal recht als misdrijf strafbaar gesteld feit of daarvoor is veroordeeld, 

er op zich geen rechtvaardiging voor kan vormen dat deze derdelander wordt beschouwd een gevaar 

voor de openbare orde te zijn in de zin van artikel 7, lid 4, van richtlijn 2008/115.” 

Het louter gegeven dat opzichtens verzoeker enkele processenverbalen werden opgesteld, betekent 

onder geen enkel beding dat verzoeker door een dergelijke handeling de onmiskenbare neiging vertoont 

om in de toekomst een nieuwe schending van de openbare orde te creëren en uit geen enkele concrete 

indicatie kan worden afgeleid dat verzoeker zich van de Belgische autoriteiten zou pogen te onttrekken. 

Verwerende partij dient niet enkel rekening te verwijzen naar de strafrechtelijke veroordeling van 

verzoeker dewelke in casu absoluut nog niet voorhanden is of naar een proces verbaal van verhoor, 

doch dient zij het vonnis en alle andere relevante stukken inzake de integratie / gezinsleven / medische 

toestand van verzoeker op te vragen en hieruit precieze en concrete elementen te puren inzake het 

persoonlijk gedrag van verzoeker, aangezien desalniettemin één strafrechtelijke veroordeling of één 1 

proces verbaal op zichzelf geen bewijs van een actuele gevaar voor de openbare orde of nationale 

veiligheid impliceert.” 

 

3.3.2.2.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt (RvS 25 september 2002, nr. 110.667; RvS 10 

december 2002, nr. 113.439; RvS 17 mei 2005, nr. 144.471). De naleving van de genoemde plicht 

houdt evenwel geen verband met de inhoudelijke juridische of feitelijke correctheid van de tot 

uitdrukking gebrachte motieven (RvS 18 november 1993, nr. 44.948). Bij lezing van de bestreden 

beslissing blijkt op het eerste zicht genoegzaam dat de inhoud verzoeker het genoemde inzicht 

verschaft en hem aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Uit het middel blijkt ook 

duidelijk dat verzoeker kennis heeft van de motieven die aan de basis liggen van de bestreden 

beslissing. Een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht of van de aangehaalde 

wetsbepalingen wordt prima facie niet aangetoond. 

 

3.3.2.2.2. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet stelt als volgt: 

 

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

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

onderdaan van een derde land.” 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet is een bepaling die erop is gericht te waarborgen dat de minister 

of zijn gemachtigde bij het nemen van een beslissing tot verwijdering rekening houdt met welbepaalde 

omstandigheden en fundamentele rechten, zijnde het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

 

Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van de terugkeerrichtlijn en dient richtlijnconform te 

worden toegepast. Het Hof van Justitie stelt in deze dat wanneer de bevoegde nationale autoriteit 

voornemens is een terugkeerbesluit te nemen, zij dient te voldoen aan de door artikel 5 van de 

voormelde richtlijn opgelegde verplichtingen en de betrokkene daarover moet horen (HvJ 11 december 

2014, C-249/13, Boudjlida, par. 49). Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin 

hogere rechtsnormen, zoals de artikelen 3 en 8 van het EVRM en artikel 3 van het VN 

Kinderrechtenverdrag, en noodzaakt een individueel onderzoek zodat wordt gewaarborgd dat 

verweerder, ook in het kader van een gebonden bevoegdheid, bij het nemen van een 

verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten, met name het belang 

van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. Het 

is aan verweerder om in het kader van dit onderzoek de vreemdeling vervolgens in de mogelijkheid te 

stellen om de nodige elementen en standpunten kenbaar te maken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op het bestreden bevel. Daargelaten de vraag of 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet een bijzondere motiveringsplicht inhoudt, gaat de Raad wel na 

of het bestuur alle relevante feiten en omstandigheden op zorgvuldige en kennelijk redelijke wijze in zijn 
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besluitvorming aangaande het bestreden bevel heeft betrokken, zoals vereist door artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet. Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen 

beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet 

zelf de belangenafweging doorvoeren (zie RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 

227.900). 

 

3.3.2.2.3. Verzoeker betoogt in dit verband onder meer dat ten onrechte geen rekening is gehouden met 

zijn ernstige psychische gezondheidsproblemen waarvoor hij sinds geruime tijd in ambulante psychische 

behandeling is en waarvoor hij mantelzorg door zijn moeder en tante, die nog steeds in België 

verblijven, zou behoeven. Hij voegt twee medische attesten van een psychiater verbonden aan het 

Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen.  

 

3.3.2.2.4. Specifiek wat dit onderdeel van het middel betreft, repliceert verweerder in de nota met 

opmerkingen dat, niettegenstaande artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet geen uitdrukkelijke 

motiveringsplicht impliceert, wel degelijk uitdrukkelijk werd gemotiveerd over – en dus rekening werd 

gehouden met - zowel het gezins- of familieleven van verzoeker als de gezondheidssituatie. Hij stelt als 

volgt: 

 

“In haar enig middel verwijst de verzoekende partij nog naar haar ernstige psychische aandoening, doch 

dienaangaande benadrukt verweerder dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging geheel terecht heeft verwezen naar het feit dat 

alle aanvragen tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet zonder 

uitzondering negatief werden afgesloten. 

In de bestreden beslissing wordt aldus uitdrukkelijk rekening gehouden met de gezondheidssituatie van 

de verzoekende partij. De verzoekende partij is niet ernstig waar zij anders beweert. 

Het loutere feit dat de verzoekende partij bij haar inleidend verzoekschrift opnieuw twee medische 

attesten voegt, doet geen afbreuk aan het feit dat nopens de aandoening van de verzoekende partij 

reeds op gedegen wijze werd vastgesteld dat er vanuit medisch standpunt geen bezwaar bestaat tegen 

een terugkeer naar het land van herkomst. 

Verweerder herhaalt dat de verzoekende partij niet dienstig kan voorhouden dat de mantelzorg door de 

moeder en tante noodzakelijk in België dient te worden verstrekt. Dienaangaande kan andermaal 

gewezen worden op het feit dat zowel de moeder als de tante illegaal in het Rijk verblijven.” 

 

3.3.2.2.5. In casu blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat verzoeker tijdens zijn 

bestuurlijke vasthouding aan de politiediensten verklaarde dat hij psychiatrisch patiënt is en stipt zijn 

medicatie dient te nemen. Verweerder werd hiervan op 8 januari 2017, oftewel daags voor het nemen 

van de bestreden beslissing, in kennis gesteld.  

 

Verzoeker gaf aldus aan psychiatrische gezondheidsproblemen te hebben waarvoor hij een behandeling 

behoeft. Op geen enkele wijze blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat verzoeker in het 

kader van het hoorrecht om verdere verduidelijking op dit punt werd gevraagd of de kans werd gegeven 

toe te lichten of, en in welke mate, deze problemen zich verzetten tegen een terugkeer.  

 

Thans legt verzoeker twee medische stukken voor van een psychiater verbonden aan het 

Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen dat hij sinds maart 2016 in behandeling is bij deze psychiater 

wegens een schizofreniforme psychotische stoornis. De behandelende psychiater stelt dat de mentale 

toestand van verzoeker noodzaakt dat de huidige behandeling bestaande uit een combinatie van 

psychotherapie en antipsychotische medicatie wordt gecontinueerd, en dit om een herval in acute 

psychose te voorkomen. Hij acht een continuering van mantelzorg door familie hierbij ook ten zeerste 

aangewezen.  

 

De Raad dient prima facie vast te stellen dat noch uit de stukken van het administratief dossier noch uit 

de bestreden beslissing blijkt dat verweerder rekening heeft gehouden met verzoekers 

gezondheidstoestand, niettegenstaande verzoeker aangaf psychiatrische gezondheidsproblemen te 

kennen en hiervoor een medicamenteuze behandeling te behoeven. Een beoordeling of een 

(gedwongen) verwijdering en terugkeer naar het herkomstland van verzoeker verenigbaar is met artikel 

3 van het EVRM - en of het in licht van deze medische problemen aanvaardbaar is om verzoeker, die 

ook nog maar twintig jaar is en nog lijkt in te wonen bij zijn moeder (en tante) - onbegeleid en alleen 

gedwongen terug te sturen - werd aldus niet doorgevoerd.  
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Verweerder verwijst in de bestreden beslissing naar de verblijfsaanvragen op grond van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet  van 23 mei 2013 en 9 februari 2016, die werden afgewezen op 26 maart 2014 - 

er lijkt te moeten worden aangenomen dat verweerder op dit punt ten onrechte verwijst naar een 

beslissing van 26 maart 2016 - en 3 juni 2016. Deze verblijfsaanvragen - net zoals de overige 

verblijfsaanvragen op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet - waren evenwel gesteund op 

medische problemen van verzoekers moeder dan wel zijn tante. Er blijkt prima facie niet dat deze 

verblijfsaanvragen waren gesteund op medische problemen in hoofde van verzoeker zelf, zodat ook niet 

blijkt dat verweerder dienstig naar de in dit verband genomen beslissingen zou kunnen verwijzen om te 

stellen dat de gezondheidsproblemen van verzoeker wel degelijk reeds in rekening zijn gebracht. In 

zoverre verweerder in de nota met opmerkingen het tegendeel betoogt, met name dat verzoekers 

gezondheidstoestand wel degelijk reeds werd beoordeeld in het kader van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet en werd vastgesteld dat deze een terugkeer naar het herkomstland niet in de weg 

staat, kan dit prima facie niet worden bijgetreden en vindt dit geen steun in de stukken van het 

administratief dossier zoals dit bij de Raad werd voorgelegd. In dit verband merkt de Raad op dat 

verweerder in de nota zich op dit punt ook lijkt te vergissen van persoon, in de zin dat wordt verwezen 

naar een persoon weliswaar met dezelfde naam doch geboren op 9 januari 1984, terwijl verzoeker is 

geboren op 7 juni 1996. Waar in de nota in het feitenrelaas wordt ingegaan op de opeenvolgende 

verblijfsaanvragen op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet komt dit ook niet overeen met het 

feitenrelaas zoals de Raad dit in casu heeft kunnen reconstrueren, deels op basis van de eigen 

databank en eerdere arresten van de Raad, nu het voorgelegde administratief dossier op dit punt 

onvolledig is en pas als eerste verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

deze van 23 mei 2013 bevat. De weergave van verblijfsaanvragen op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet in de nota lijkt overeen te stemmen met het procedureverloop van een persoon met 

dezelfde naam als verzoeker, doch geboren op 9 januari 1984, zoals deze ook gekend is in de databank 

van de Raad. Op geen enkele wijze blijkt evenwel dat dit een en dezelfde persoon zou betreffen. Zij 

hebben ook een verschillend openbaar veiligheidsnummer. In de databank van de Raad wordt de 

persoon geboren op 9 januari 1984 ook veelal vermeld met een persoon of personen die niet verzoekers 

moeder of tante zijn. Het verweer in de nota met opmerkingen doet aldus prima facie geen afbreuk aan 

voorgaande vaststelling dat niet blijkt dat verzoekers gezondheidstoestand in rekening is gebracht, zoals 

nochtans wordt vereist door artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

Prima facie wordt een miskenning van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet aannemelijk gemaakt. 

 

3.3.2.2.6. Het enig middel is, in de besproken mate, ernstig. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is 

bijgevolg eveneens voldaan. 

 

3.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

3.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 

verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dient integendeel zeer 

concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende 

precisie in te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het 

moet voor verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten 

en argumenten te verdedigen. 

 

De verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat 

zij ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de 

aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke 

herstelbaarheid van het nadeel. 

 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet 

en van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 
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zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 

partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 

vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 

verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer 

indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg 

zou hebben dat de verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 

facie een verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen. 

 

3.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

3.4.2.1. Ter staving van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel dat hij dreigt te ondergaan bij een 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing, stelt verzoeker als volgt: 

 

“Gezien verzoeker in het land van herkomst geen enkele gezins- en/of familielid meer beschikt; dat bij 

een terugkeer art. 8 van het EVRM zal worden geschonden aangezien zijn moeder en tante in België 

verblijven en hem mantelzorg verstrekken; dient benadrukt te worden dat verzoeker inderdaad belang 

heeft bij het vernietigen en de schorsing van de bestreden beslissing, gezien de bestreden beslissing 

hier totaal geen rekening mee houden.” 

 

Hij verbindt verder het moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan de ernst van het door hem aangevoerde 

middel. 

 

3.4.2.2. Verweerder stelt op dit punt in de nota: 

 

“Verweerder merkt op dat de vage beschouwingen van verzoekende partij uiteraard niet volstaan opdat 

aan de hand van concrete elementen een moeilijk te herstellen ernstig nadeel bij de uitvoering van de in 

casu bestreden beslissing wordt aangetoond. Door de verzoekende partij wordt geen enkel concreet 

element aangebracht. 

Nochtans mag de verzoekende partij “zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden, maar dient 

zij integendeel duidelijk en concreet aan te geven waarin precies het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

is gelegen dat zij ten gevolge de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing ondergaat 

of dreigt te ondergaan. De verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de 

ernst van het nadeel dat zij ondergaat of kan ondergaan, hetgeen betekent dat zij aanduidingen moet 

geven omtrent de aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de 

moeilijke herstelbaarheid van het nadeel” (zie Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, arrest nr. 1809 

dd. 19.09.2007). 

In antwoord op de verzoekende partij haar summiere beschouwingen, laat verweerder gelden dat uit de 

motieven van de bestreden beslissing uitdrukkelijk blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging rekening heeft gehouden met de 

aanwezigheid van de moeder en tante van de verzoekende partij in het Rijk. 

Hieromtrent werd echter geheel terecht overwogen dat voormelde familieleden eveneens illegaal op het 

grondgebied verblijven, zodat de verzoekende partij uit hun aanwezigheid in België evident geen recht 

op verblijf kan putten. 

Gelet op het feit dat noch de moeder van de verzoekende partij, noch haar tante enig verblijfsrecht in 

België hebben, kan enkel worden vastgesteld dat er geen reden is om aan te nemen dat de bestreden 

beslissing een verbreking van de familiebanden tot gevolg zou hebben. De verzoekende partij blijft 

volkomen in gebreke om aannemelijk te maken om welke reden haar moeder en tante haar niet zouden 

kunnen vergezellen naar het buitenland. 

De voorgehouden schending van artikel 8 EVRM kan allerminst worden aangenomen. 

In zoverre de verzoekende partij nog aanvoert dat haar moeder en tante mantelzorg verstrekken, merkt 

verweerder vooreerst op dat uit de stukken van het administratief dossier afdoende blijkt dat de 

medische toestand van de verzoekende partij reeds aan de gemachtigde van de Staatssecretaris ter 

beoordeling werd voorgelegd. 

Zonder uitzondering werden alle aanvragen tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet evenwel negatief afgesloten, waarbij aldus werd vastgesteld dat er vanuit medisch 

standpunt geen bezwaar bestaat tegen een terugkeer naar het land van herkomst. 

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

Vereenvoudiging is in de motivering van de bestreden beslissing ook uitdrukkelijk verwezen naar de 

voorgaande aanvragen tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, 
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zodat de verzoekende partij niet ernstig kan voorhouden dat geen rekening zou zijn gehouden met haar 

medische situatie. 

De loutere verwijzing van de verzoekende partij, alsdat zij mantelzorg ontvangt van haar moeder en 

tante is niet van aard om afbreuk te doen aan de voorgaande beslissingen in het kader van de 

verscheidene aanvragen tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

Volledigheidshalve merkt verweerder nog op dat -voor zover al zou worden aangenomen dat mantelzorg 

door de moeder en tante vereist is- nergens blijkt dat deze mantelzorg niet in het land van herkomst zou 

kunnen worden verstrekt. Verweerder herhaalt dat de moeder en tante van de verzoekende partij niet 

beschikken over enig verblijfsrecht in het Rijk en aldus niet gerechtigd zijn alhier te verblijven, zoals 

uitdrukkelijk werd aangehaald in de bestreden beslissing.” 

 

3.4.2.3. De Raad verwijst naar de bespreking van het middel en kan daarnaast slechts aangeven dat 

ieder redelijk denkend mens onmiddellijk inziet dat verzoeker door de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dreigt te ondergaan, daar hij voorafgaand 

aangaf te lijden aan een psychiatrische gezondheidsproblematiek waarvoor hij een behandeling behoeft 

en in het licht hiervan geen onderzoek in het licht van artikel 3 van het EVRM heeft plaatsgevonden. Er 

dient in dit verband te worden gesteld dat de Raad de vereiste dat een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel moet worden aangetoond niet op een overdreven restrictieve of formalistische wijze vermag te 

interpreteren aangezien dit tot gevolg zou kunnen hebben dat aan de rechtsonderhorigen een effectief 

rechtsmiddel wordt ontzegd in de gevallen waar zij een verdedigbare grief hebben. 

 

Aan de derde cumulatieve voorwaarde is voldaan. 

 

3.5. De vaststelling dat het spoedeisend karakter van de vordering werd aangetoond en dat er is 

voldaan aan de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve 

voorwaarden leidt ertoe dat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient te 

worden ingewilligd. 

 

3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 9 

januari 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens 

wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien januari tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. KEGELS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. KEGELS I. CORNELIS 

 


