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 nr. 186 482 van 5 mei 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 7 april 2015 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 en Administratieve Vereenvoudiging 

van 9 februari 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), aan de 

verzoeker op 10 maart 2015 ter kennis gebracht. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 februari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 maart 2017. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. HALSBERGHE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat S. BOUMAHDI, 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. De verzoeker, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, komt op 9 augustus 2009 België 

binnen en vraagt op 11 augustus 2009 asiel aan. Op 18 mei 2010 beslist de Commissaris-generaal voor 

de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Bij arrest nr. 47 188 van 11 augustus 2010 weigert de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus aan de verzoeker. 

 

1.2. Op 26 mei 2010 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet). Nadat de aanvraag op 

14 september 2010 ontvankelijk wordt verklaard, wordt ze op 1 februari 2011 ongegrond bevonden. 
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1.3. Op 1 april 2011 dient de verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 19 januari 2012 wordt de aanvraag onontvankelijk 

verklaard. 

 

1.4. Op 5 juni 2012 dient de verzoeker een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 26 juli 2012 wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. 

 

1.5. Op 12 juli 2012 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 23 mei 2013 wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Bij 

arrest nr. 186 100 van 27 april 2017 verwerpt de Raad de vordering tot schorsing en het beroep tot 

nietigverklaring tegen deze beslissing. 

 

1.6. Op 11 september 2012 dient de verzoeker een vierde aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 12 november 2012 wordt de aanvraag 

onontvankelijk verklaard. 

 

1.7. Op 22 januari 2013 dient de verzoeker, samen met zijn gezin, een vijfde aanvraag in om machtiging 

tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Er worden medische elementen in 

hoofde van de echtgenote van de verzoeker ingeroepen. Op 7 maart 2013 wordt de aanvraag 

onontvankelijk verklaard. Bij arrest nr. 186 479 van 5 mei 2017 verwerpt de Raad het door de verzoeker 

ingestelde beroep tot nietigverklaring van deze beslissing. 

 

1.8. Op 8 januari 2015 dient de verzoeker, samen met zijn gezin, een zesde aanvraag in om machtiging 

tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 9 februari 2015 wordt de 

aanvraag onontvankelijk verklaard. Bij arrest nr. 186 480 van 5 mei 2017 verwerpt de Raad het door de 

verzoeker ingestelde beroep tot nietigverklaring van deze beslissing. 

 

1.9. Op 9 februari 2015 wordt tevens aan de verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). Dit is de thans bestreden beslissing, die aan de verzoeker ter kennis wordt gebracht op 

10 maart 2015. Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

De heer, die verklaart te heten: 

(…) 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen
1
, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 0 dagen (onmiddellijk) na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, is hij een vreemdeling vrijgesteld 

van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode 

van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen of er niet in slaagt het 

bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd: Betrokkene verklaart in zijn asielprocedure 

op 09.08.2009 het grondgebied te hebben betreden. Op 13.08.2010 werd zijn asielprocedure afgesloten 

met een bevestigende beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het toegestane verblijf van maximaal 90 dagen op 180 

dagen is heden ruimschoots overschreden. 

 

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

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

verwijdering gevolg heeft gegeven: Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten d.d. 23.05.2013, hem betekend op 30.05.2013. 

(…)” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

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

verzoeker. 

 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

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

het beroep. Zij ontwaart in hoofde van de verzoeker een gebrek aan het rechtens vereiste belang omdat 

de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris bij het nemen van deze beslissing, die gestoeld is op 

artikel 7, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet, niet beschikt over een discretionaire bevoegdheid en 

een eventuele vernietiging van deze beslissing de verzoeker bijgevolg geen enkel nut kan opleveren. 

 

Te dezen betwist de verzoeker in het enig middel dat toepassing kon worden gemaakt van artikel 7, 

eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zo wijst hij op het gegeven dat dit artikel enkel geldt 

onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag en voert hij onder meer 

de schending aan 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 wet van 

13 mei 1955 (hierna: EVRM). Door te stellen van oordeel te zijn dat de aangevoerde schending van 

artikel 3 van het EVRM “geenszins kan worden aangenomen”, loopt de verwerende partij vooruit op het 

onderzoek van dit middel door de Raad. 

 

De exceptie van niet-ontvankelijkheid wordt verworpen. 

 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In een enig middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 7 van de Vreemdelingenwet, in 

samenhang gelezen met artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en artikel 3 van het EVRM, van de 

materiële motiveringsplicht, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van het evenredigheidsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de uitoefening van haar wettelijk toezicht bevoegd na 

te gaan of de 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 ervan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen 

(RvSt. 17 januari 2007, nr. 166.860 ; RvSt. 7 december 2001, nr 101.624, RvV 5 juni 2009, nr 28.348). 

 

1. In de bestreden beslissingen verwijst verweerster naar art. 7 eerste lid 2° Vr.W. dewelk op zijn beurt 

verwijst naar art. 6 Vr.W. 

 

Onverlet dat verzoeker thans in het Rijk verblijven zonder in het bezit te zijn van een geldige machtiging 

tot verblijf en dit langer dan 90 dagen, doet dit geen afbreuk aan het feit dat verweerster op 09.02.2015 

niet dienstig kan verwijzen naar art. 7 Vr.W. 1° Vr.W. teneinde lastens verzoekers een bevel om het 

grondgebied te verlaten te betekenen. 

 

Immers luidt art. 7, eerste lid 2° Vr.W Vr.W. (eigen cursivering en onderlijning) : 

‘(…)’ 

 

zodat het feit dat verzoeker thans in het Rijk verblijft zonder in het bezit te zijn van een een geldige 

machtiging tot langdurig verblijf, dit niet automatisch tot gevolg kan hebben dat de bestreden beslissing 

dient te worden genomen door verweerster voor zover dit een beslissing om het bevel het grondgebied 

te verlaten inhoudt. 
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Verweerster maakt in de bestreden beslissing geen enkele verwijzing naar het feit dat verzoeker op 

22.01.2013 en 08.01.2015 nieuwe aanvragen tot machtigingen tot verblijf heeeft gericht aan verweerster 

op basis van de aandoeningen waaraan zijn echtgenote lijdt. 

 

2. Gelet op art. 9ter Vr.W. naar luid waarvan (eigen cursivering en onderlijning) : 

Art. 9ter. 

‘(…)’ 

 

gelezen in samenhang met art. 3 EVRM naar luid waarvan (eigen cursivering en onderlijning) : 

‘(…)’ 

 

hetgeen een absoluut recht betreft en gelet de directe werking in de interne Belgische rechtsorde van 

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

fundamentele vrijheden, afgesloten te Rome op 4 juli 1950 (hierna en hiervoor EVRM), dient zolang Uw 

Raad zich niet heeft uitgesproken aangaande de voorziengen ingesteld door verzoeker tegen de 

beslissingen van verweerster aangaande de nieuwe regularisatieverzoeken wegens medische redenen 

op grond van art. 9ter wet 15 december 1980 voormeld en dit gelet de aandoeningen waaronder de 

echtgenote van verzoeker lijdt, wat niet wordt betwist door verweerster, verweerster zich dient te 

onthouden van het nemen van een bevel om het grondgebied te verlaten lastens verzoeker aangezien 

verweerster zodoende met de thans bestreden beslissingen waarbij verzoeker het bevel wordt gegeven 

het grondgebied te verlaten geen rekening wordt gehouden met het feit dat er nog geen definitieve 

beslissing is tot stand gekomen aangaande de bestaanbaarheid van de medische toestand van de 

echtgenote van verzoeker en de mate waarin deze aandoeningen een verblijf op grond van art. 9ter 

Vr.W. 15.12.1980 machtigen, zodat aan verweerster dient rekening te houden met het feit dat verzoeker 

immers bescherming geniet onder toepassing van art. 3 EVRM. 

 

Zodoende heeft verweerster bij het afleveren van de thans bestreden beslissing geen rekening 

gehouden met alle elementen van essentieel belang bij het al dan niet betekenen van een bevel om het 

grondgebied te verlaten lastens verzoekers nu zij de meer voordelige bepalingen van het internationaal 

verdrag EVRM niet ten voordele van verzoekers laat doorwerken.   

 

Er anders over oordelen ontneemt elke zin aan de effectiviteit van het rechtsmiddel eigen aan de 

voorziening voor Uw Raad aangezien dit impliceert dat er alsdan geen daadwerkelijk rechtsmiddel zou 

bestaan waarop verzoeker zich kan baseren wanneer hij het slachtoffer dreigt te worden van een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer hij met zijn echtgenote en gezin wordt 

teruggestuurd naar het herkomstland waar geen afdoende behandeling van de aandoeningen 

waaronder zijn echtgenote lijdt voorhanden is. 

 

3. Art. 7 Vr.W. luidt immers in aanhef (eigen cursivering en onderlijning) : 

‘(…)’ 

 

De thans bestreden beslissing schendt derhalve artikel 7 Vr.W. 15.12.1980 gelezen in samenhang met 

art. 3 EVRM alsmede het artikel 62 Vr.W. 15.12.1980 gelezen in samenhang met het 

evenredigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur gelet de draagwijdte van de 

bestreden beslissing en de gevolgen die ze voor verzoeker en zijn gezin kan sorteren, nu een 

gedwongen terugkeer naar hun herkomstland een folterende behandeling zal blijken in de zin van art. 3 

EVRM en gelet de draagwijdte van art. 9ter Vr.W. en dienen de thans bestreden beslissing te worden 

vernietigd na schorsing en dient verweerster minstens af te wachten tot de voorzieningen hangende 

voor Uw Raad betrekkelijk de beslissingen van verweerster van 07.03.2013 en 09.02.2015 voormeld 

aangaande de aanvragen tot machtiging tot verblijf wegens medische redenen.” 

 

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

 

“In een eerste en enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- artikel 7 van de Vreemdelingenwet in samenhang met artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en artikel 

3 EVRM, 

- de materiële motiveringsplicht gelet op artikel 62 van de Vreemdelingenwet, 

- het evenredigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 
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Verweerder laat vooreerst gelden dat hierboven onder 2.1 reeds werd aangetoond dat verzoekende 

partij geen belang heeft bij haar beroep. Zij houdt wel een schending voor van artikel 3 EVRM als 

hogere rechtsnorm, doch zij maakt een schending van dit artikel geenszins aannemelijk. 

 

Immers beperkt verzoekende partij zich ertoe te verwijzen naar de hangende beroepen tegen eerdere 

beslissingen, doch verliest zij uit het oog dat: 

- de medische problemen vooreerst niet voor haar werden ingeroepen, doch voor de echtgenote die 

kennelijk geen beroep heeft ingediend tegen de onontvankelijkheidsbeslissing en de beslissing tot bevel 

om het grondgebied te verlaten, 

- de rechtspraak van het EHRM een kritieke gezondheidstoestand vereist opdat tot een schending van 

artikel 3 EVRM kan worden aangenomen, 

- alleszins geen dergelijke kritieke gezondheidstoestand in hoofde van verzoekende partij wordt 

aangevoerd, laat staan aangetoond. 

 

Het is dan ook geheel ten overvloede dat verweerder nog het volgende laat gelden in antwoord op de 

concrete kritiek van verzoekende partij. 

 

Zij houdt voor dat er in de beslissing tot bevel om het grondgebied te verlaten niet wordt gemotiveerd 

inzake de aanvragen die werden ingediend op 22.01.2013 en 08.01.2015. verzoekende partij verliest uit 

het oog dat deze aanvragen reeds werden geweigerd bij de onontvankelijkheidsbeslissing van 

07.03.2013 resp. 09.02.2015. 

 

Er kan niet worden ingezien waarom de gemachtigde van de staatssecretaris in de beslissing tot bevel 

om het grondgebied te verlaten zou moeten motiveren inzake aanvragen die in het verleden werden 

ingediend, doch waarover reeds een beslissing genomen werd. Verzoekende partij toont niet aan welke 

wetsbepaling zulke verplichting zou impliceren. 

 

Terwijl verweerder in antwoord op de kritiek dat er nog geen 'definitieve beslissing tot stand is gekomen' 

zolang de Raad zich niet over de ingediende beroepen heeft uitgesproken, dient te worden vastgesteld 

dat het indienen van een annulatieberoep tegen een onontvankelijkheidsbeslissing 9ter geen 

schorsende werking kent en niet maakt dat de betrokken vreemdeling en haar familieleden over een 

verblijfsrecht zouden beschikken. 

 

Verzoekende partij bevindt zich illegaal in het Rijk; zij weerlegt de concrete motieven van de bestreden 

beslissing niet. 

 

Verzoekende partij kan evenmin dienstig verwijzen naar 'de effectiviteit van het rechtsmiddel', zij licht dit 

niet verder toe. Terwijl zij alleszins uit het oog verliest dat er een schorsend beroep openstaat tegen de 

verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder 

indien zij is vastgehouden in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter 

beschikking is gesteld van de regering. Verzoekende partij toont niet aan dat zulks niet zou volstaan. 

 

Tot slot laat verweerder gelden dat de bestreden beslissing ten genoege van recht gemotiveerd is opdat 

voldaan zou zijn aan de formele motiveringsplicht, zoals bedoeld in artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

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). 

 

Evenmin toont verzoekende partij aan dat de motivering kennelijk onredelijk zou zijn. 

 

De beschouwingen van de verzoekende partij falen in rechte. 

 

De uiteenzetting van verzoekende partij kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden 

beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij 

een overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

 

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 
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4.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De overheid is ertoe verplicht in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een afdoende wijze, wat impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

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

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregels, namelijk de artikelen 7, eerste lid, 2°, en 74/14, § 3, 4°, van de 

Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat de verzoeker 

bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten omdat “(h)et toegestane verblijf van maximaal 90 

dagen op 180 dagen (…) heden ruimschoots overschreden (is)” nu hij “in zijn asielprocedure 

(verklaarde) op 09.08.2009 het grondgebied te hebben betreden” en “(o)p 13.08.2010 (…) zijn 

asielprocedure (werd) afgesloten met een bevestigende beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen”. Inzake 

de afwezigheid van een termijn om het grondgebied te verlaten wordt overwogen dat de verzoeker 

“geen gevolg (heeft) gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten d.d. 23.05.2013, hem 

betekend op 30.05.2013”. 

 

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in die 

beslissing worden gelezen zodat de verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens 

heeft kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover hij in 

rechte beschikt. De verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te 

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. Uit de 

uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Voor zover de verzoeker laat gelden dat de bestreden beslissing geen enkele verwijzing bevat naar het 

feit dat hij op 22 januari 2013 en op 8 januari 2015 nieuwe aanvragen om machtiging tot verblijf heeft 

ingediend op basis van de aandoeningen waaraan zijn vrouw lijdt, wordt er op gewezen dat de 

voornoemde aanvragen respectievelijk op 7 maart 2013 en op 9 februari 2015 onontvankelijk werden 

verklaard en dat deze beslissingen vóór of samen met de bestreden beslissing mee aan de verzoeker 

werden betekend. Aldus kent de verzoeker de motieven van deze beslissingen, zodat niet wordt 

ingezien in welk opzicht hij er een belang bij heeft dat naar deze beslissingen wordt verwezen in de 

bestreden beslissing. Uit artikel 62 van de Vreemdelingenwet kan ten slotte niet worden afgeleid dat een 

dergelijke vermelding in de bestreden beslissing diende te worden opgenomen. 

 

Een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

4.3.2. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen 

op deugdelijke motieven. Dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die 

in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 

5 december 2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). Bij 

de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 7 van de Vreemdelingenwet 

iuncto artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en artikel 3 van het EVRM. 

 

Artikel 7 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 
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termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven: 

(…) 

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd;  

(…)” 

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§ 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. 

(…)” 

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “(n)iemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”. Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

Vooreerst wordt er op gewezen dat de verzoeker de motieven van de bestreden beslissing waarom hem 

een bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven, met name dat “(h)et toegestane verblijf van 

maximaal 90 dagen op 180 dagen (…) heden ruimschoots overschreden (is)” nu hij “in zijn 

asielprocedure (verklaarde) op 09.08.2009 het grondgebied te hebben betreden” en “(o)p 13.08.2010 

zijn asielprocedure (werd) afgesloten met een bevestigende beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen”, niet 

betwist. Hij betwist evenmin de motieven waarom hem hiervoor geen termijn wordt toegestaan. 

 

De verzoeker werpt op dat de verwerende partij zich diende te onthouden van het nemen van de thans 

bestreden beslissing zolang de beroepen tegen de beslissingen waarbij de aanvragen om machtiging tot 

verblijf onontvankelijk werden verklaard nog hangende zijn. Immers zolang de Raad zich niet heeft 

uitgesproken, kennen de aanvragen om machtiging tot verblijf nog geen definitieve beslissing en dient 

de verwerende partij er rekening mee te houden dat de verzoeker de bescherming onder artikel 3 van 

het EVRM geniet. Er anders over oordelen zou ertoe leiden dat er geen daadwerkelijk rechtsmiddel zou 

bestaan waarop de verzoeker zich kan baseren wanneer hij het slachtoffer dreigt te worden van een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer hij met zijn echtgenote en gezin wordt 

teruggestuurd naar het land van herkomst. 

 

Er wordt evenwel op gewezen dat de beroepen bij de Raad tegen beslissingen waarbij een aanvraag 

om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt 

verklaard geen schorsende werking hebben, zodat niet wordt ingezien waarom de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris zich door de loutere omstandigheid dat de verzoeker bij de Raad een 

dergelijke beroep had ingediend diende te onthouden van het nemen van de thans bestreden beslissing. 

Zulks kan alvast niet worden gelezen in de door de verzoeker geschonden geachte bepalingen. 

Bovendien – en ten overvloede – wordt er op gewezen dat de door de verzoeker ingestelde beroepen 

tot nietigverklaring van de beslissingen van 7 maart 2013 en 9 februari 2015 waarbij de aanvragen van 

respectievelijk 22 januari 2013 en 8 januari 2015 om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet onontvankelijk werden verklaard, inmiddels door de Raad bij arresten nrs. 

186 479 en 186 480 van 5 mei 2017 werden verworpen, zodat het thans bestreden bevel er niet toe 

geleid heeft dat de verzoeker tegen die beslissingen geen daadwerkelijk rechtsmiddel heeft gekregen. 

 

Voor zover de verzoeker ten slotte nog meent dat een gedwongen terugkeer naar het land van herkomst 

“een folterende behandeling zal blijken in de zin van art. 3 EVRM”, laat hij na concrete, op zijn 

persoonlijke situatie betrekking hebbende elementen aan te brengen waaruit dit zou blijken. Hierbij kan 

er op worden gewezen dat de aanvragen waarnaar de verzoeker verwijst, werden ingediend in functie 

van de aandoeningen van zijn echtgenote en niet in functie van enige medische problematiek van de 

verzoeker zelf. Verder haalt de verzoeker geen enkel element aan waaruit blijkt dat hij in zijn land van 

herkomst een reëel risico zou lopen om te worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen. 
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Een schending van artikel 7 van de Vreemdelingenwet iuncto artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en 

artikel 3 van het EVRM, wordt niet aangetoond. 

 

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

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

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

artikel 7 van de Vreemdelingenwet, artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en artikel 3 van het EVRM, 

kan niet worden aangenomen. 

 

4.3.3. De verzoeker maakt evenmin een schending van het evenredigheidsbeginsel aannemelijk. Het 

evenredigheidsbeginsel, als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel, laat de Raad niet toe het 

oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle 

redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). De keuze die een bestuur in de uitoefening 

van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het evenredigheidsbeginsel 

wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het 

maken van die keuze is kunnen komen, wat in casu niet het geval is. 

 

4.3.4. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

 

5. Korte debatten 

 

De verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 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: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

 

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

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


