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 nr. 186 619 van 9 mei 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, 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 en X, die beiden verklaren van Oekraïense nationaliteit te zijn, 

handelend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig kind X, op 

27 juni 2014 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

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

Armoedebestrijding van 12 mei 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, van de beslissingen van 

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

Armoedebestrijding van 12 mei 2014 tot afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13) 

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

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 12 mei 2014 tot het opleggen van 

inreisverboden (bijlagen 13sexies).  

 

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 22 november 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

15 december 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat J. HELSEN verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoekers dienden op 1 maart 2010 een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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) waarbij zij zich beriepen 

op de aandoening van eerste verzoeker.  

 

1.2. Verzoekers dienden op 9 februari 2011 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 6 december 2011 de 

beslissing waarbij de in punt 1.2. vermelde aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond werd verklaard.  

 

1.4. Verzoekers dienden op 4 april 2012 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet waarbij zij zich beriepen op de aandoening van hun minderjarig kind – 

derde verzoeker.  

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) nam op 16 april 2013 de beslissing waarbij de in punt 

1.4. vermelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard alsook beslissingen tot afgifte van bevelen om 

het grondgebied te verlaten (bijlagen 13).  

 

1.6. Verzoekers dienden op 16 juli 2013 een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet op grond van de aandoening van eerste verzoeker.  

 

1.7. Verzoekers dienden op 19 maart 2014 een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet op grond van de aandoening van hun minderjarig kind. 

 

1.8. De gemachtigde van de staatssecretaris nam op 12 mei 2014 de beslissing waarbij de in punt 1.7. 

vermelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Verzoekers werden hiervan op 28 mei 2014 in kennis 

gesteld.  

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 19.03.2014 bij 

onze diensten werd ingediend door : 

K.(…), M.(…) (…) geboren te (…) op (…)  

K.(…), I.(…) (…) geboren te (…) op (…) 

+ kind 

K.(…), V.(…) (…) geboren te (…) op (…) 

nationaliteit: Oekraïne 

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 5° - van de wet van 15 december 1980 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 

gevallen bepaald in artikel 9bîs, § 2, 1° tot 3°, of de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag tot 

machtiging tot verblijf in het Rijk werden reeds 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. 

Op 16.04.2013 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de aanvraag tot 

machtiging tot verblijf dd. 04.04.2012. Betrokkenen leggen in hun nieuwe verblijfsaanvraag een standaard medisch 

getuigschrift en de bijlagen voor waaruit blijkt dat de gezondheidstoestand van K.(…), V.(…) (…) ongewijzigd is ten 

aanzien van de eerder ingediende aanvraag dd. 04.04.2012 (zie bevestiging arts dd.25.04.2014 in bijgevoegde 

gesloten omslag). Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt slechts de reeds eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand van betrokkene. In de beslissing dd. 16.04.2013 werd reeds uitgebreid ingegaan op de 

gezondheidstoestand van betrokkene. Indien de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige 

aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de 

aanvraag onontvankelijk te verklaren op basis van artikel 9ter §3-5° van de wet van 15 december 1980 zoals 

vervangen door Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de 
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wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012). 

(…)”  

 

1.9. Tevens op 12 mei 2014 nam de gemachtigde van de staatssecretaris beslissingen tot afgifte van 

bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13). Verzoekers werden hiervan eveneens op 28 mei 

2014 in kennis gesteld.  

 

Dit vormen de tweede en derde bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

Ten aanzien van eerste verzoeker:  

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

De heer: 

Naam + voornaam: K.(…), M.(…)  

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Oekraïne 

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, 

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, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder houder te zijn 

van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum 

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

omdat: 

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

verwijdering gevolg heeft gegeven: Betrokkene ontving reeds een bevel om hei grondgebied te verlaten op 

16.04.2013, hem betekend op 19..06.2013. Hij heeft echter geen gevolg gegeven aan dit bevel en verblijft nog 

altijd illegaal op het grondgebied. 

(…)” 

 

Ten aanzien van tweede verzoekster:  

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

Mevrouw: : 

Naam + voornaam: K.(…), I.(…)  

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Oekraïne 

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, 

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, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder houder te zijn 

van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum 

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

omdat: 

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

verwijdering gevolg heeft gegeven: Betrokkene ontving reeds een bevel om hei grondgebied te verlaten op 

16.04.2013, hem betekend op 19..06.2013. Hij heeft echter geen gevolg gegeven aan dit bevel en verblijft nog 

altijd illegaal op het grondgebied. 

(…)” 
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1.10. Tevens op 12 mei 2014 nam de gemachtigde van de staatssecretaris beslissingen tot het 

opleggen van inreisverboden (bijlagen 13sexies). Verzoekers werden hiervan eveneens op 28 mei 2014 

in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de vierde en vijfde bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

Ten aanzien van eerste verzoeker:  

 

“INREISVERBOD 

De heer: 

Naam + voornaam: K.(…), M.(…)  

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Oekraïne 

wordt een inreisverbod voor drie jaar opgelegd. 

De beslissing tot verwijdering van 12.05.2014 gaat gepaard met dit inreisverbod.  

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: 

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

3 jaar: 

2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: Betrokkene ontving reeds een bevel om het grondgebied te 

verlaten op 16.04.2013, hem betekend op 19.06.2013. Hij heeft echter geen gevolg gegeven aan dit bevel en 

verblijft nog steeds illegaal op het grondgebied. Aan betrokkene wordt de maximumtermijn van 3 jaar opgelegd 

aangezien betrokkene sedert zijn eerste aanvraag in toepassing van artikel 9ter d.d. 01.03.2010 vervolgens nog 

twee aanvragen (d.d.04.04.2012 en 16.07.2013) in toepassing van artikel 9ter heeft ingediend die allen negatief 

werden afgesloten. Uit het identificatieformulier van Sefor d.d. 08.07.2013 (dat betrokkene trouwens niet wenste 

te ondertekenen) blijkt duidelijk dat betrokkene niet de minste intentie heeft om het grondgebied te verlaten en 

hij geen stappen onderneemt om zijn vertrek voor te bereiden. 

Betrokkene geeft aan niet te willen terugkeren en stelt dat hij of een beroepsprocedure wil opstarten of een 

nieuwe procedure 9ter wenst op te starten. Het lijkt er dan ook op dat betrokkene meerdere aanvragen 9ter 

indient om de duur van zijn verblijf op het Belgisch grondgebied te verlengen 

(…)” 

 

Ten aanzien van tweede verzoekster:  

 

“INREISVERBOD 

Mevrouw:  

Naam + voornaam: K.(…), I.(…)  

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Oekraïne 

wordt een inreisverbod voor drie jaar opgelegd. 

De beslissing tot verwijdering van 12.05.2014 gaat gepaard met dit inreisverbod.  

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: 

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

3 jaar: 

2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: Betrokkene ontving reeds een bevel om het grondgebied te 

verlaten op 16.04.2013, hem betekend op 19.06.2013. Zij heeft echter geen gevolg gegeven aan dit bevel en 

verblijft nog steeds illegaal op het grondgebied. Aan betrokkene wordt de maximumtermijn van 3 jaar opgelegd 

aangezien betrokkene sedert zijn eerste aanvraag in toepassing van artikel 9ter d.d. 01.03.2010 vervolgens nog 

twee aanvragen (d.d.04.04.2012 en 16.07.2013) in toepassing van artikel 9ter heeft ingediend die allen negatief 

werden afgesloten. Uit het identificatieformulier van Sefor d.d. 08.07.2013 (dat betrokkene trouwens niet wenste 

te ondertekenen) blijkt duidelijk dat betrokkene niet de minste intentie heeft om het grondgebied te verlaten en zij 

geen stappen onderneemt om haar vertrek voor te bereiden. 

Betrokkene geeft aan niet te willen terugkeren en stelt dat zij of een beroepsprocedure wil opstarten of een 

nieuwe procedure 9ter wenst op te starten. Het lijkt er dan ook op dat betrokkene meerdere aanvragen 9ter 
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indient om de duur van haar verblijf op het Belgisch grondgebied te verlengen 

(…)” 

 

1.11. De gemachtigde van de staatssecretaris nam op 12 mei 2014 tevens de beslissing waarbij de in 

punt 1.6. vermelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

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

verzoekers te leggen. 

 

2.2. In de beschikking, waarbij verzoekers werden opgeroepen voor de terechtzitting van 15 december 

2016, werd aangestipt dat er toepassing zou worden gemaakt van artikel 39/68-3, §2, van de 

vreemdelingenwet. Deze wetsbepaling luidt als volgt: 

 

“§ 2. Indien een verzoekende partij een ontvankelijk verzoekschrift indient tegen een beslissing 

genomen op basis van artikel 9ter terwijl een beroep tegen een eerdere tegen hem getroffen beslissing 

op basis van artikel 9ter nog hangende is, oordeelt de Raad op grond van het laatst ingediende 

verzoekschrift. De verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van het eerder ingediende beroep, 

tenzij zij haar belang aantoont.” 

 

In casu werd immers vastgesteld dat er bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

drie beroepen hangend zijn tegen drie onderscheiden ten aanzien van verzoekers genomen 

beslissingen op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet (gekend onder de rolnummers RvV 133 

665, RvV 156 623 en RvV 156 626).  

 

2.3. De aanwezige raadsvrouw van verzoekers merkt vooreerst op dat de zaak, gekend onder 

rolnummer RvV 133 665 betrekking heeft op de aandoening van de minderjarige zoon van verzoekers, 

terwijl de zaak met rolnummer RvV 156 626 betrekking heeft op de aandoening van eerste verzoeker, 

waardoor de medische problematiek verschilt en zij uiteraard belang behouden bij de behandeling van 

onderhavige zaak.  

 

Vervolgens merkt de raadsvrouw op dat het verzoekschrift in de onderhavige zaak betrekking heeft op 

de aandoening van de minderjarige zoon van verzoekers, maar dat de aangevochten beslissing werd 

genomen op grond van artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet, waarbij werd vastgesteld dat de 

medische elementen reeds in een eerdere aanvraag werden ingeroepen, terwijl de beslissing in de zaak 

met rolnummer RvV 133 665 werd genomen op grond van artikel 9ter, §3, 4°, van de vreemdelingenwet. 

Indien enkel het laatst ingediende verzoekschrift zou worden behandeld, zou de beoordeling van de 

vraag of de aandoening van de minderjarige zoon al dan niet valt onder het toepassingsgebied van 

artikel 9ter, §1, van de vreemdelingenwet niet onderzocht kunnen worden en zou bijgevolg ‘de grond 

van de zaak’ niet langer ter discussie kunnen worden gesteld. De raadsvrouw van verzoekers besluit dat 

zij haar belang behoudt bij een behandeling van onderhavige zaak. 

 

2.4. De advocaat van de verwerende partij gedraagt zich betreffende de toepassing van artikel 39/68-3, 

§2, van de vreemdelingenwet naar de wijsheid van de Raad. 

 

2.5. De Raad treedt de raadsvrouw van verzoekers bij. Het vermoeden van afstand van de eerder 

ingediende beroepen, zoals voorzien in artikel 39/68-3 van de vreemdelingenwet, geldt niet voor de 

onderhavige vordering.  

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. De Raad dient vast te stellen dat verzoekers geen middelen aanvoeren tegen de in punt 1.9. 

vermelde bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13), waardoor het beroep, voor zover het 

betrekking heeft op deze beslissingen, niet ontvankelijk is. Het ontbreken van een middel in het 

inleidende verzoekschrift tegen een beslissing heeft immers de niet-ontvankelijkheid van het beroep 

tegen deze beslissing tot gevolg (cf. RvS 28 september 2009, nr. 196.412).  

 

3.2. Het beroep is niet ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de bevelen om het grondgebied te 

verlaten (bijlagen 13) van 12 mei 2014. Bijgevolg dient niet te worden ingegaan op de door de 
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verwerende partij in de nota met opmerkingen opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid van het 

beroep in de mate dat het gericht is tegen de bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13) en 

dit wegens gebrek aan belang – gebonden bevoegdheid en herhaald bevel.  

 

3.3. Tevens werpt de verwerende partij in de nota met opmerkingen een exceptie van niet-

ontvankelijkheid op wegens een gebrek aan samenhang tussen de beslissing waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de veemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard 

(zie punt 1.8.) en de beslissingen tot het opleggen van inreisverboden (bijlagen 13sexies – zie punt 

1.10.).  

 

3.4. Het al dan niet samenvoegen van twee zaken behoort tot de soevereine beoordelingsbevoegdheid 

van de Raad (RvS 26 mei 2009, nr. 193.526). Het feit dat er geen juridische samenhang tussen zaken is 

die tot een samenvoeging ervan noopt, sluit niet uit dat de goede rechtsbedeling ook gediend kan zijn 

met een samenvoeging van zaken die in feite nauw met elkaar verbonden zijn en dezelfde rechtsvragen 

oproepen (RvS 16 mei 2012 nr. 219.381). De Raad stelt vast dat deze bestreden beslissingen op 

dezelfde dag door dezelfde attaché, H. V., werden genomen en op dezelfde dag ter kennis werden 

gebracht aan verzoekers. De Raad is, in de gegeven omstandigheden, van oordeel dat de gezamenlijke 

behandeling het vlot verloop van het geding niet schaadt.  

 

3.5. De exceptie van niet-ontvankelijkheid wegens het gebrek aan samenhang dient te worden 

verworpen. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. Ten aanzien van de eerste bestreden beslissing, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard (zie punt 1.8.), voeren 

verzoekers in hun eerste middel onder meer de schending aan van artikel 9ter, § 3, 5°, van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen. Verzoekers stellen daarbij in het tweede middelonderdeel van 

hun eerste middel onder meer als volgt:  

 

“(…) 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet 

zijn. 

Deze 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 deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

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

beslissing. 

Verzoekers dienden op 2 april 2012 een aanvraag in om te worden gemachtigd tot een verblijf in het Rijk 

op grond van de medische problemen van V.(..). Een ambtenaar-geneesheer oordeelde, inzake de  

aandoeningen van verzoeker, in een advies van 12 maart 2013 als volgt: 

“… 

Uit het standaard medisch getuigschrift dd. 05/01/2012 blijkt dat betrokkene lijdt aan een ernstige 

spraak-taal-stoornis waarvan de oorzaak nog niet werd gevonden. Betrokkene heeft begeleiding nodig 

via bijzonder onderwijs en logopedische ondersteuning; Medicatie wordt niet toegediend. De 

taalontwikkelingsstoornis houdt geen reëel risico in voor het leven of de fysieke integriteit van 

betrokkene. De behandeling is veeleer pedagogisch dan medisch. Een taalontwikkelingsstoornis bij een 

overigens gezond kind valt niet binnen het kader van de 9ter wetgeving. 

Op grond van dit advies verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de in toepassing van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf op 15 december 2011 onontvankelijk. 

Het eerder medisch attest werd echter uitgebreid en na uitvoerig onderzoek bleek dat verzoeker leed 

aan tal van stoornissen, ten gevolge van een ernstige slag op het hoofd als baby. 

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie, noch de arts, 

onderzochten echter diepgaand de nieuwe en voorheen nog niet geopperde toestand van betrokkene. 

(…) 
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Jongeheer V.(…) diende op 19 maart 2014 een aanvraag in om te worden gemachtigd tot een verblijf in 

het Rijk op grond van de medische redenen die grondig gewijzigd waren t.o.v. van de redenen die in de 

eerdere aanvraag van verzoeker werden aangehaald. 

Het lijkt erop dat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie er 

voetstoots van uit is gegaan dat verzoeker omwille van dezelfde redenen als de eerste maal om een 

medische regularisatie verzocht, doch dit wordt in feite en in rechte tegengesproken door de stukken. 

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie schond dan ook artikel 9 

ter 5° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen alsook de formele motivatieplicht, daar niet werd geantwoord op de 

concrete medische situatie, alsook de materiële motiveringsplicht daar volledig naast de kwestie werd 

gemotiveerd. 

Om deze reden dient de bestreden beslissing dan ook vernietigd te worden 

(…)” 

 

Als bijlage aan hun verzoekschrift voegen verzoekers het standaard medisch getuigschrift (hierna: SMG) 

van 5 januari 2012 toe dat zij naar aanleiding van hun eerste aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 4 april 2012 hadden overgemaakt (verzoekschrift, 

bijlage 5) en het SMG van 5 maart 2014 dat zij naar aanleiding hun huidige aanvraag van 19 maart 

2014 tot medische regularisatie omwille van de aandoeningen van hun zoon hebben overgemaakt 

(verzoekschrift, bijlage 6).  

 

4.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen hebben betrekking op de formele motiveringsplicht (RvS 21 oktober 2003, nr. 

124.464). Deze hebben tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

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

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 

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

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

4.3. Bij de beoordeling van de motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn 

wettigheidstoezicht of het bestuur de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond 

daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

4.4. De eerste bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk het door verzoekers geschonden geachte 

artikel 9ter, § 3, 5°, van de vreemdelingenwet. Deze wetsbepaling luidde ten tijde van het nemen van 

deze beslissing 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.  

(…)  

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

(…)  

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. 

(…)” 

 

4.5. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers op 4 april 2012 een eerste aanvraag indienden 

om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet op grond van de 

aandoening van hun zoon. Bij deze aanvraag, die op 16 april 2013 (zie punt 1.5.) onontvankelijk werd 

verklaard, voegden verzoekers een SMG van 5 januari 2012 toe waarin als diagnose een “(…) ernstige 

spraaktaalstoornis (…)” werd vermeld. In het medische advies van de arts-adviseur van 12 maart 2013 

bij deze aanvraag stelde de arts-adviseur dat de zoon van verzoekers “(…) lijdt aan een ernstige 

spraak-taalstoornis waarvan de oorzaak nog niet werd gevonden. (…)”. Verzoekers dienden op 19 
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maart 2014 een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet op grond van de aandoeningen van hun zoon. Bij deze aanvraag voegden 

verzoekers een SMG van 5 maart 2014, een verslag van raadpleging bij de afdeling kinderneurologie op 

datum van 5 maart 2014 en een verslag van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen van 12 

december 2013 toe.  

 

4.6. In de bestreden onontvankelijkheidsbeslissing van 12 mei 2014 wordt verwezen naar het medische 

advies van de arts-adviseur van 25 april 2014, dat samen met de eerste bestreden beslissing aan 

verzoekers ter kennis werd gebracht en er integraal deel van uitmaakt. In dit advies wordt het volgende 

gesteld: 

 

“(…) 

K.(…), V.(…) (…) 

geboren te (…) op (…) 

Mannelijk 

nationaliteit: Oekraïne 

U vraag me de medische documenten voor de 9ter aanvraag d.d. 04.04.2012 en d.d. 19.03.2014 te 

vergelijken.  

Betrokkene legt in de aanvraag d.d. 19/03/2014 een standaard medisch getuigschrift (SMG) voor 

opgesteld door Dr. K.(…) op 5/3/20141 + bijlagen d.d. 5/3/2014 en 12/12/2013. 

Uit dit medisch getuigschrift blijkt dat de gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is t.a.v. het 

medisch attest gevoegd bij de 9ter aanvraag d.d. 4/4/2012. 

Op het SMG d.d. 5/3/2014 wordt geen enkele nieuwe diagnose gesteld voor betrokkene. Het 

voorgelegde SMG bevestigt dus slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van 

betrokkene.  

(…)” 

 

4.7. Verzoekers betogen dat er wel degelijk een verschil is tussen de eerste en de tweede aanvraag om 

medische regularisatie op grond van de aandoeningen van hun zoon en dat artikel 9ter, § 3, 5°, van de 

vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht werden geschonden. 

 

4.8. In haar nota met opmerkingen verdedigt de verwerende partij de eerste bestreden beslissing als 

volgt:  

 

“(…) 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding na grondig en zorgvuldig 

onderzoek van de verzoekende partij haar situatie heeft geoordeeld dat de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te 

worden verklaard.  

De verweerder laat gelden dat artikel 9ter van de wet als volgt luidt: 

(…) 

Uit de voormelde bepaling blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk dient te verklaren, indien de ingeroepen elementen 

reeds bij een vorige aanvraag tot verblijfsmachtiging werden ingeroepen.  

Het loutere feit dat de verzoekende partij beweert dat “de nieuwe en voorheen nog niet geopperde 

toestand van betrokkene nog niet diepgaand werd onderzocht”, doet uiteraard op generlei wijze afbreuk 

aan het feit dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding kon worden vastgesteld dat de verzoekende partij zich op dezelfde 

medische elementen beroept, als bij de eerdere aanvraag tot verblijfsmachtiging dd. 4.4.2012 dewelke 

op 16.4.2013 onontvankelijk werd verklaard.  

De verweerder laat dienaangaande gelden dat verzoekende partij in gebreke blijft om aan de hand van 

concrete elementen aannemelijk te maken dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een kennelijk onredelijke beslissing zou 

genomen hebben.  

De verweerder laat gelden dat de verzoekende partij niet ernstig kan ontkennen dat de ingeroepen 

aandoening beantwoordt aan elementen die reeds in een vorige aanvraag werden ingeroepen.  

De vage en ongestaafde beschouwing als zou het medisch attest uitgebreid zijn met ‘tal van 

stoornissen’ ten gevolge van een ernstige slag op het hoofd als baby, kan niet overtuigen. Te meer nu 
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verzoekende partij niet aangeeft welke diagnose bijkomstig zou zijn gesteld in de medische stukken die 

bij de aanvraag dd. 19.3.2014 werden gevoegd. 

De verweerder wijst erop dat verzoekende partij haar vorige aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van art. 9ter Vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard op 16.4.2013. In deze 

onontvankelijkheidsbeslissing verwijst de gemachtigde van de Staatssecretaris naar het advies van de 

arts-adviseur dd. 12.3.2013, waarin volgende aandoeningen werden weerhouden:  

“Uit het standaard medisch getuigschrift dd. 05/01/2012 blijkt da betrokkene lijdt aan een ernstige 

spraak-taalstoornis waarvan de oorzaak nog niet werd gevonden. Betrokkene heeft begeleiding nodig 

via bijzonder onderwijs en logopedische ondersteuning; Medicatie wordt niet toegediend. De 

taalontwikkelingsstoornis houdt geen reëel risico in voor het leven of de fysieke integriteit van 

betrokkene. De behandeling is veeleer pedagogisch dan medisch. Een taalontwikkelingsstoornis bij een 

overigens gezond kind valt niet binnen het kader van de 9ter wetgeving.”  

Hieruit blijkt dat de arts-adviseur een spraak-taalstoornis heeft weerhouden als aandoening, doch van 

oordeel was dat deze aandoening geen verblijfsmachtiging wettigde.  

Verzoekende partij kan niet worden gevolgd waar zij stelt dat uit het standaard medisch getuigschrift dd. 

5.3.2014, dat werd opgesteld door dr. K.(…), en dat bij verzoekende partij haar nieuwe aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van art. 9ter Vreemdelingenwet werd gevoegd, andere elementen 

zouden blijken.  

Immers wordt in dit standaard medisch getuigschrift ingegaan op de ontwikkelingsproblemen die 

verzoekende partij heeft.  

Verweerder wijst bijkomend nog op het verslag dd. 12.12.2013 van het Centrum voor 

Ontwikkelingsstoornissen dat verzoekende partij overmaakte bij haar aanvraag dd. 19.3.2014 waarin 

uitdrukkelijk wordt gesteld dat verzoekende partij geen medische problemen heeft en geen medicatie 

neemt. 

Verweerder ziet dan ook niet in in welke mate de vaststelling van de arts-adviseur dd. 12.3.2013 als dat 

een taalontwikkelingsstoornis bij een overigens gezond kind niet valt binnen het kader van de 9ter 

wetgeving, zou worden ontkracht.  

Het loutere feit dat verzoekende partij door middel van andere standaard medische getuigschriften de 

medische toestand heeft geactualiseerd, betekent immers nog niet dat zij het bewijs leveren van andere 

medische gegevens.  

Zie in die zin:  

“Een later gedateerd medisch attest is niet noodzakelijk een “nieuw” medisch attest in de zin van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. Er dienen immers “andere” medische gegevens te worden aangebracht.” 

(R.v.V. nr. 97.029 dd. 13.02.2013)  

“Het feit dat eerste verzoekster nog steeds ziek is, betekent niet dat haar aanvraag om machtiging tot 

verblijf opnieuw zou moeten worden onderzocht op basis van nagenoeg identieke elementen.” (R.v.V. 

nr. 107.339 dd. 25.07.2013)  

Verzoekende partij voert in haar aanvraag niet aan dat er inmiddels sprake is met betrekking tot deze 

identieke aandoening van een gewijzigde graad van ernst, van een nieuwe, gewijzigde behandeling die 

deze aandoening vereist of dat er sinds de vorige aanvraag sprake is van een gewijzigde situatie in 

Oekraïne wat de behandeling van deze aandoening betreft.  

De beschouwingen van de verzoekende partij falen in rechte. 

(…)” 

 

4.9. De Raad stelt vast dat er in het SMG van 5 maart 2014, dat verzoekers bij hun huidige medische 

regularisatie-aanvraag hadden gevoegd, elementen ter ondersteuning van de aanvraag werden 

ingeroepen die niet in het kader van de vorige aanvraag werden aangevoerd. Er wordt immers, naast de 

reeds ingeroepen spraak- en taalontwikkelingsstoornis (STOS) tevens gewag gemaakt van ‘ASS’, 

‘ADHD’ en ‘DCD’. Verder is er in het SMG van 5 maart 2014 ook sprake van een medicamenteuze 

behandeling. Er kan dus niet zomaar worden gesteld dat de voorgelegde SMG “slechts de reeds eerder 

aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene” bevestigt. Het SMG van 5 maart 2014 betreft, in 

tegenstelling tot wat de gemachtigde van de staatssecretaris in de nota met opmerkingen beweert, niet 

louter een actualisatie van de medische toestand van de zoon van verzoekers, maar er worden wel 

degelijk nieuwe elementen aangevoerd. Verzoekers kunnen dan ook worden bijgetreden waar zij stellen 

dat artikel 9ter, § 3, 5°, van de vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht werden geschonden.  

 

Het aangevoerde middel tegen de beslissing, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

onontvankelijk wordt verklaard, is in de aangegeven mate gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing. 
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Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van verzoekers’ eerste middel en de 

eventuele gegrondheid van het tweede middel niet tot een ruimere vernietiging kunnen leiden van de 

eerste bestreden beslissing, dienen deze niet verder te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 

36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

4.10. Ten aanzien van de beslissingen tot afgifte van inreisverboden (bijlagen 13sexies – zie punt 1.10.) 

werpen verzoekers in hun derde middel de schending op van artikel 6 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), van artikel 74/11, § 1, 

van de vreemdelingenwet en van “(…) de materiële motiveringsplicht, alsook schending van de formele 

motiveringsplicht, zoals vastgelegd in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; de algemene rechtsbeginselen en beginselen van 

behoorlijk bestuur, namelijk de zorgvuldigheidsverplichting, de redelijkheid en proportionaliteit (…)”.  

 

Verzoekers zetten hun derde middel uiteen als volgt:  

 

“(…)  

Doordat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie besliste dat 

verzoekers het land dienen te verlaten en hieraan een inreisverbod koppelde van 3 jaar; 

Dat de reden die door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 

werd opgegeven was dat niet werd voldaan aan de terugkeerverplichting; 

Dat letterlijk volgende motivering werd gegeven : 

(…) 

Eerste onderdeel  

Terwijl artikel 71/11 1§1 van de vreemdelingenwet stelt:  

(…) 

Dat de wetgever stelt dat de beslissing gepaard kan gaan met een inreisverbod van “maximum” drie 

jaar; 

Dat de wetgever verder in het betreffende artikel uitweidt over het onthouden van het opleggen van een 

inreisverbod omwille van humanitaire redenen; 

Dat in dus dient vastgesteld te worden dat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie een keuzevrijheid heeft; 

Dat uit lezing van de bestreden beslissing blijkt dat geen enkele motivering werd gegeven waarom de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie heeft gekozen om bij het 

inreisverbod, meteen de maximumtermijn van 3 jaar te hanteren. 

Dat het alleszins duidelijk is dat er geen sprake is van een gebonden bevoegdheid en dat de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie of zijn gemachtigde beslist 

naar luidt van artikel 71/11, van de vreemdelingenwet, uitdrukkelijk dient te motiveren waarom er één 

een inreisverbod is en twee, waarom het inreisverbod 3 jaar bedraagt. 

Dat aangezien de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie geen 

enkele motivering geeft betreffend de duur of de reden, het inreisverbod zoals het voorligt, een inbreuk 

maakt op de formele motiveringsverplichting; 

Dat de beslissing nietig is 

Toelichting bij het middel: 

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

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat 

kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve 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. 

Daarenboven voegt artikel 74/11§1 eraan toe dat voor de duur van het inreisverbod rekening te 

gehouden dient te worden met de specifieke omstandigheden van elk geval 

Uit lezing van voornoemd artikel blijkt dat indien de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie het recht op verblijf niet erkent, deze beschikt over de keuze al dan niet een 

inreisverbod te incorporeren in de beslissing en alleszins een keuze om de termijn te bepalen, daar de 

wetgever expliciet verplicht om rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval; 

Daarbovenop wordt ook een maximumtermijn bepaald van 3 jaar, waaruit blijkt dat er een 

beschikkingsbevoegdheid bestaat en er niet automatisch een inreisverbod van 3 jaar kan gelden; anders 

zou er immers geen sprake zijn van een maximum termijn, maar louter van een termijn.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

Nergens blijkt dat het de bedoeling is geweest van de wetgever om de minister of zijn gemachtigde te 

binden.  

Aldus laat de toepasselijke regelgeving door het gebruik van de bewoording “maximum”  de vrijheid aan 

het bestuur om al dan niet een inreisverbod af te leveren en ook de duur te bepalen.  

Deze keuzevrijheid wijst op een ruime discretionaire beoordelingsbevoegdheid waarover verweerder 

beschikt. 

De Raad van State oordeelde onder meer in een arrest van 7 juni 2007 (RvS 7 juni 2007, nr. 

171.887,De Schepper) dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven moeten 

bestaan met een voldoende feitelijke grondslag en dat de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van 

een administratieve overheid onder meer wordt beperkt door het motiveringsbeginsel. Ook in de 

rechtsleer wordt deze zienswijze gevolgd: “Hoe groter de discretionaire bevoegdheid van het bestuur, 

hoe strenger de motiveringsplicht wordt opgevat. De omvang van de motiveringsplicht is dus evenredig 

met de omvang van de discretionaire bevoegdheid waarover de overheid beschikt. Wanneer de 

toepasselijke regelgeving aan het bestuur de vrijheid laat om al dan niet een beslissing te nemen, of de 

keuze laat tussen verschillende mogelijke beslissing, is het bestuur verplicht zijn keuze te 

verantwoorden. Ook bij de invulling van vage normen, zal een uitgebreider motivering noodzakelijk zijn. 

De precieze, concrete motieven moeten uitdrukkelijk en nauwkeurig worden vermeld. Een discretionaire 

bevoegdheid ontslaat de overheid dus geenszins van de verplichting tot formele motivering, wel 

integendeel. In dat geval dringt de motiveringsplicht zich nog meer op als niet te verwaarlozen waarborg 

en zelfs de enige waarborg tegen willekeur.” (I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, administratieve 

rechtsbibliotheek – algemene reeks, VII, formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die 

Keure, 1999, 149, nr. 185.) 

Dit principe werd recent nog bevestigd in een arrest van de RVV van 25 april 2013, 101.037. 

Uit lezing van de bestreden beslissing blijkt dat geen enkele motivering werd gegeven waarom de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie heeft gekozen voor een 

termijn van 3 jaar en nog minder waarom er een inreisverbod is. 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerende motief aangeven op grond  waarvan zij is 

genomen. 

Het inreisverbod is dan ook nietig, daar het niet geldig werd gemotiveerd. 

Tweede onderdeel 

Terwijl artikel 6 van het EVRM vastlegt dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces; 

Dat aangezien door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie een 

straf wordt opgelegd, zij meer terughoudendheid aan de dag dient te leggen en zij artikel 6 van het 

EVRM dient te eerbiedigen; 

Door een straf op te leggen aan verzoekers, komt de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie immers in het vaarwater van het “Due process” en dient zij bijzonder 

proceswaarborgen te eerbiedigen, wat zij uiteraard niet deed. 

Verzoekers nemen een greep uit de rechten waarop zij op grond van artikel 6 EVRM recht heef ten die 

haar niet werden gegund 

1. HET RECHT OM AANWEZIG TE ZIJN 

Dit houdt het recht in voor iemand die partij is in een zaak om de behandeling van de zaak zelf bij te 

wonen, waaruit het recht voortvloeit om "effectief deel te nemen" aan het richting geven van de zaak. De 

bestaansreden van dit recht vindt zijn oorsprong in "het voorwerp en het doel van het artikel 6 in haar 

geheel genomen". De beklaagde heeft namelijk alle belang om bij een voor hem belangrijke zaak 

aanwezig te zijn en er "zijn zeg te kunnen doen". Door aanwezig te zijn kan hij helpen om bewijsstukken 

aan te voeren.  

2. RECHT OP TEGENSPRAAK 

Het recht om gehoord te worden(92) in een tegensprekelijk debat maakt deel uit van artikel 6 van het 

EVRM; zoals boven reeds betoogd, is hier absoluut geen werk van gemaakt en schendt de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie het EVRM. 

3. GELIJKE TOEGANG TOT BEWIJSSTUKKEN EN VOORLEGGEN VAN BEWIJSSTUKKEN. 

Alhoewel het bewijs niet expliciet behandeld wordt door het EVRM heeft het Hof dit onderwerp toch 

reeds meerdere malen onderzocht vanuit het oogpunt van de eerlijke behandeling. De wetgever laat de 

mogelijkheid om de straf van het driejarige inreisverbod niet op te leggen omwille van humanitaire 

redenen. 

Nooit werd aan verzoekers echter enige mogelijkheid geboden om dit nog maar te vragen of te 

suggereren. Verzoekers konden dan ook geen bewijsstukken voorleggen aangaande hun precaire 

toestand en worden voor een voldongen feit geplaatst. 

Dat het duidelijk is dat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 

artikel 6 EVRM en de bescherming die ze biedt, naast zich neerlegt en de beslissingen dan ook nietig 

zijn. 

https://www.law.kuleuven.be/jura/art/33n2/logghe.htm
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(…)” 

 

4.11. Het derde middel is niet ontvankelijk voor zover verzoekers daarin de schending aanvoeren van de 

“(…) de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur, namelijk de 

zorgvuldigheidsverplichting, de redelijkheid en proportionaliteit (…)”. Onder “middel” dient immers 

conform vaste rechtspraak van de Raad van State te worden begrepen “(…) de voldoende en duidelijke 

omschrijving van de overtreden rechtsregel of het overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens 

de verzoekende partij deze rechtsregel of het beginsel wordt geschonden (…)” (RvS 29 november 2006, 

nr. 165.291; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 2 maart 2007, nr. 168.403). Verzoekers laten na om 

uiteen te zetten op welke wijze bovenstaande beginselen zouden worden geschonden.  

 

4.12. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen hebben betrekking op de formele motiveringsplicht (RvS 21 oktober 2003, nr. 

124.464). Deze hebben tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

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

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 

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

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

4.13. Bij de beoordeling van de motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn 

wettigheidstoezicht of het bestuur de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond 

daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

4.14. De vierde en de vijfde bestreden beslissingen (tot het opleggen van inreisverboden - bijlagen 

13sexies) werden genomen op grond van artikel 74/11, § 1, 2°, van de vreemdelingenwet. Deze 

bepaling luidt als volgt:  

 

“§ 1  

De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval.  

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

gevallen:  

(…) 

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

(…)” 

 

4.15. Aan verzoekers worden inreisverboden opgelegd van drie jaar omdat niet aan de 

terugkeerverplichting is voldaan. In de bestreden inreisverboden wordt hiervoor volgende motivering 

gegeven:  

 

“(…)  

Betrokkene ontving reeds een bevel om het grondgebied te verlaten op 16.04.2013, hem betekend op 

19.06.2013. Hij heeft echter geen gevolg gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds illegaal op het 

grondgebied. Aan betrokkene wordt de maximumtermijn van 3 jaar opgelegd aangezien betrokkene sedert zijn 

eerste aanvraag in toepassing van artikel 9ter d.d. 01.03.2010 vervolgens nog twee aanvragen (d.d.04.04.2012 

en 16.07.2013) in toepassing van artikel 9ter heeft ingediend die allen negatief werden afgesloten. Uit het 

identificatieformulier van Sefor d.d. 08.07.2013 (dat betrokkene trouwens niet wenste te ondertekenen) blijkt 

duidelijk dat betrokkene niet de minste intentie heeft om het grondgebied te verlaten en hij geen stappen 

onderneemt om zijn vertrek voor te bereiden. Betrokkene geeft aan niet te willen terugkeren en stelt dat hij of 

een beroepsprocedure wil opstarten of een nieuwe procedure 9ter wenst op te starten. Het lijkt er dan ook op 

dat betrokkene meerdere aanvragen 9ter indient om de duur van zijn verblijf op het Belgisch grondgebied te 

verlengen. 

(…)” 

 

4.16. Verzoekers betwisten niet dat hen op 19 juni 2013 bevelen werden afgeleverd om het grondgebied 

te verlaten zodat de gemachtigde van de staatssecretaris hen in beginsel inreisverboden diende op te 

leggen.  
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4.17. De gemachtigde van de staatssecretaris beschikt inderdaad over een keuzevrijheid betreffende de 

termijn waarvoor het inreisverbod wordt opgelegd, zoals verzoekers poneren, en hij dient rekening te 

houden met de specifieke omstandigheden van het geval. In tegenstelling tot wat verzoekers betogen, 

wordt er in casu wel degelijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van hun situatie en 

worden ook de motieven weergegeven waarom de gemachtigde van de staatssecretaris van mening is 

dat inreisverboden van drie jaar gerechtvaardigd zijn. Er staat immers het volgende te lezen: “(…) Aan 

betrokkene wordt de maximumtermijn van 3 jaar opgelegd aangezien betrokkene sedert zijn eerste 

aanvraag in toepassing van artikel 9ter d.d. 01.03.2010 vervolgens nog twee aanvragen (d.d.04.04.2012 

en 16.07.2013) in toepassing van artikel 9ter heeft ingediend die allen negatief werden afgesloten. Uit 

het identificatieformulier van Sefor d.d. 08.07.2013 (dat betrokkene trouwens niet wenste te 

ondertekenen) blijkt duidelijk dat betrokkene niet de minste intentie heeft om het grondgebied te verlaten 

en hij geen stappen onderneemt om zijn vertrek voor te bereiden. Betrokkene geeft aan niet te willen 

terugkeren en stelt dat hij of een beroepsprocedure wil opstarten of een nieuwe procedure 9ter wenst op 

te starten. Het lijkt er dan ook op dat betrokkene meerdere aanvragen 9ter indient om de duur van zijn 

verblijf op het Belgisch grondgebied te verlengen. (…)” Waar verzoekers wijzen op de humanitaire 

omstandigheden van artikel 74/11, § 2, tweede lid, van de vreemdelingenwet, stelt deze bepaling dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris zich “(…) kan (…)” onthouden van het opleggen van een 

inreisverbod in individuele gevallen omwille van humanitaire omstandigheden. Verzoekers laten na om 

humanitaire omstandigheden uiteen te zetten waarmee de gemachtigde van de staatssecretaris in hun 

geval rekening had moeten houden.  

 

4.18. Waar verzoekers de schending van het in artikel 6 van het EVRM vervatte recht op een eerlijk 

proces aanvoeren en stellen dat, omdat hen een straf wordt opgelegd, de gemachtigde van de 

staatssecretaris “(…) bijzondere proceswaarborgen (…)” diende te eerbiedigen, waaronder het recht om 

aanwezig te zijn, het recht op tegenspraak en gelijke toegang tot bewijsstukken en voorleggen van 

bewijsstukken, merkt de Raad op dat de vaststellingen op grond waarvan verzoekers inreisverboden 

worden opgelegd administratiefrechtelijk van aard zijn en geen strafrechtelijk karakter hebben en dat 

artikel 6 van het EVRM, zoals herhaaldelijk bevestigd door het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens, niet (onverkort) van toepassing is op geschillen betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (RvS 25 januari 2012, nr. 8.020 (c); GwH 27 

mei 2008, nr. 81/2008; RvS 7 juli 2006, nr. 161.169; EHRM 6 februari 2003, Mamatkulov en 

Abdurasolovic t. Turkije; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov t. Turkije; EHRM 5 oktober 

2000, Maaouia t. Frankrijk). 

 

4.19. Er werd geen schending aangetoond van artikel 6 van het EVRM, noch van artikel 74/11, § 1, van 

de vreemdelingenwet. De bestreden beslissingen tot het opleggen van inreisverboden (bijlagen 

13sexies) steunen op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen. De motiveringsplicht werd niet 

geschonden.  

 

Het derde middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

Bijgevolg dient het beroep te worden verworpen voor zover het gericht is tegen de tweede, derde, vierde 

en vijfde bestreden beslissing. 

 

 

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 12 mei 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, wordt 

vernietigd.  

 

 

Artikel 2 

 

Het beroep tot nietigverklaring, gericht tegen de beslissingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 12 mei 
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2014 tot afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13) en tegen de beslissingen van 

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

Armoedebestrijding van 12 mei 2014 tot het opleggen van inreisverboden (bijlagen 13sexies), wordt 

verworpen. 

 

 

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

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


