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 nr. 188 298 van 13 juni 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, op 

27 augustus 2014 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

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

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 4 juli 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 4 juli 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 4 juli 

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 2 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2017, 

datum waarop de zaak werd uitgesteld naar de terechtzitting van 5 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat K. BLOMME verschijnt voor de 

verzoekende partijen en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

De eerste verzoekende partij verklaart de Oekraïense nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X.  

 

De tweede verzoekende partij verklaart de Oekraïense nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X.  
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Op 7 januari 2010 dienen de verzoekende partijen een eerste asielaanvraag in.  

 

Op 30 juli 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissingen tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 26quater) in 

hoofde van beide partijen. Op 25 augustus 2010 tekenen de verzoekende partijen beroep aan tegen 

deze beslissingen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arresten van 20 

oktober 2010 met nummers 49 844 en 49 846 verwerpt de Raad de beroepen tot nietigverklaring.  

 

Op 15 april 2010 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer 

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

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

Vreemdelingenwet). Op 29 juli 2010 werd deze aanvraag tot machtiging ongegrond verklaard.  

 

Op 24 augustus 2010 dienen de verzoekende partijen een tweede asielaanvraag in. Op 24 april 2012 

weigert de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-

generaal) de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de verzoekende partijen. In 

beroep weigert de Raad eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de 

verzoekende partijen bij arresten van 9 augustus 2012 met nummers 85 785 en 85 786.  

 

Op 15 oktober 2010 dienen de verzoekende partijen een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf 

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

 

De verzoekende partijen dienen op 7 maart 2011 een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf van 

meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 16 maart 2011 

verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid deze aanvraag op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk.  

 

Op 2 mei 2011 dienen de verzoekende partijen opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf van 

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

 

Op 4 juli 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvragen om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 15 oktober 2010 en 2 mei 2011 ontvankelijk, doch 

ongegrond worden verklaard. Tegen deze beslissing dienen de verzoekende partijen een beroep in bij 

de Raad, die bij arrest van 11 december 2012  met nummer 93 292 de beslissing vernietigt.  

 

Op 30 januari 2012 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, die door de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris op 23 augustus 2012 onontvankelijk wordt verklaard. Tegen deze beslissing dienen de 

verzoekende partijen een beroep in bij de Raad, die bij arrest van 14 januari 2013 met nummer 95 047 

het beroep verwerpt.  

 

Op 7 september 2012 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte 

van bevelen om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlagen 13quinquies). Tegen deze 

beslissingen dienen de verzoekende partijen een beroep in bij de Raad, die bij arresten van 14 januari 

2013 met nummers 95 045 en 95 046 het beroep verwerpt.  

 

Op 17 september 2012 dienen de verzoekende partijen wederom een aanvraag in om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Bij beslissing van 29 oktober 2012 wordt 

deze aanvraag onontvankelijk verklaard. Tegen deze beslissing dienen de verzoekende partijen een 

beroep in bij de Raad, die bij arrest van 1 maart 2013 met nummer 98 285 de beslissing vernietigt.  

 

Op 29 oktober 2012 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissingen tot afgifte 

van bevelen om het grondgebied te verlaten. Tegen deze beslissingen dienen de verzoekende partijen 

een beroep in bij de Raad, die bij arrest van 1 maart 2013 met nummer 98 286 het beroep verwerpt.  

Op 20 maart 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) de beslissing waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op 15 oktober 2010 en op 2 mei 2011, ontvankelijk doch 

ongegrond wordt verklaard, aan de verzoekende partijen ter kennis gebracht op 4 april 2013. Op 20 

maart 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris eveneens de beslissingen tot afgifte van 
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bevelen om het grondgebied te verlaten met inreisverbod (bijlagen 13sexies), aan verzoekers ter kennis 

gebracht op 4 april 2013. Tegen deze beslissingen dienen de verzoekende partijen een annulatieberoep 

en een vordering tot schorsing in bij de Raad, die bij arrest van 11 oktober 2013 met nummer 111 760 

het beroep tot nietigverklaring en de vordering tot schorsing verwerpt. 

 

Op 25 april 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf van 17 september 2012 onontvankelijk wordt verklaard. Tegen deze beslissing 

dienen de verzoekende partijen beroep in bij de Raad, die bij arrest van 11 oktober 2013 met nummer 

111 761 het beroep tot nietigverklaring en de vordering tot schorsing verwerpt. 

 

Op 24 augustus 2013 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf van 

meer dan drie maanden op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 17 maart 2014 wordt 

deze aanvraag zonder voorwerp verklaard. Tegen deze beslissing dienen de verzoekende partijen 

beroep in bij de Raad, die bij arrest van 10 september 2014 met nummer 129 112 het beroep tot 

nietigverklaring en de vordering tot schorsing verwerpt. 

 

Op 17 februari 2014 dienen de verzoekende partijen twee aanvragen in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, waarbij bij de ene de eerste verzoekende partij de 

zieke persoon is en bij de andere is de tweede verzoekende partij de zieke persoon.  

 

Op 4 juli 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de eerste aanvraag 

van 17 februari 2014 in hoofde van de eerste verzoekende partij onontvankelijk wordt verklaard.  

 

Op 4 juli 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris tevens de beslissing waarbij de tweede 

aanvraag van 17 februari 2014 in hoofde van de tweede verzoekende partij onontvankelijk wordt 

verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, die op 28 juli 2014 aan de verzoekende partijen ter 

kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

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

17.02.2014 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

P.(…) G.(…)  R.R.Nr: (…) 

Geboren te K.(…) op 26/03/1978 

P.(…), S.(…)  R.R.Nr: (…) 

Geboren te V.(…) op 14/02/1979 

+ Kinderen: 

P.(…), M.(…) R.R.Nr: (…) 

Geboren te K.(…)op 18/08/2009 

P.(…), M.(…)  R.R.Nr: (0…) 

Geboren te O.(…) op 31/10/2013 

 

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. 

 

Er is een aparte beslissing dd 04/07/2014 (zie tweede beslissing) voor meneer P.(…), G.(…) 

 

Reden voor P.(…), S.(…) : 

 

Artikel 9ter §3 – 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), zoals vervangen 

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

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012); de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of 

geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de 

ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan 

geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 
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Uit het medisch advies van de arts-attaché d.d. 04/07/2014 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

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

het land waar hij verblijft. 

 

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

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

 

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

 

Op 4 juli 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris eveneens de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten in hoofde van de eerste verzoekende partij.  

 

Op 4 juli 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris tevens de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten in hoofde van de tweede verzoekende partij. Dit is de tweede 

bestreden beslissing, die op 28 juli 2014 aan de verzoekende partijen ter kennis wordt gebracht en 

waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“De mevrouw,: 

Naam + voornaam: P.(…), S.(…) 

geboortedatum: 14.02.1979 

geboorteplaats: V.(…) 

nationaliteit: Oekraïne 

+ Kinderen: 

P.(…), M.(…) Geboren te K.(…) op 18/08/2009 

P.(…), M.(…) Geboren te O.(…)op 31/10/2013 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij 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 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: 

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: 

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

verwijdering gevolg heeft gegeven: Betrokkene heeft nagelaten gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten, afgeleverd op 25/04/2013 en betekend op 13/05/2013.” 

 

Op dezelfde dag neemt de gemachtigde van de staatssecretaris ook nog de beslissing tot het opleggen 

van een inreisverbod van drie jaar (bijlage 13sexies) in hoofde van de eerste verzoekende partij.  

 

Op 4 juli 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris tevens dezelfde beslissing tot het 

opleggen van een inreisverbod van drie jaar (bijlage 13sexies) in hoofde van de tweede verzoekende 

partij. Dit is de derde bestreden beslissing, die op 28 juli 2014 aan de verzoekende partijen ter kennis 

wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“De mevrouw,: 

Naam + voornaam: P.(…), S.(…) 

geboortedatum: 14.02.1979 

geboorteplaats: V.(…) 

nationaliteit: Oekraïne 

+ Kinderen: 
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P.(…), M.(…) Geboren te K.(…) op 18/08/2009 

P.(…), M.(…)  Geboren te O.(…)  op 31/10/2013 

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

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

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

 

De beslissing tot verwijdering van 04/07/2014 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: 

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

inreisverbod 3 jaar: 

2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: Betrokkene heeft nagelaten gevolg te geven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd op 25/04/2013 en betekend op 13/05/2013. De 

maximumtermijn van 3 jaar werd haar opgelegd aangezien betrokkene sedert haar eerste aanvraag in 

toepassing van artikel 9ter dd. 15/04/2010, vervolgens nog 4 afzonderlijke aanvragen (dd. 17/02/20111, 

02/05/2011, 15/10/2010 en 17/09/2012) in toepassing van artikel 9ter heeft ingediend, die allemaal 

negatief werden afgesloten. 

Tevens heeft betrokkene ook een eerste aanvraag in toepassing van artikel 9bis dd. 30/01/2012 

ingediend. Vervolgens heeft betrokkene nog een afzonderlijke aanvraag (dd. 24/08/2013) in toepassing 

van artikel 9bis ingediend, die beiden negatief werden afgesloten. 

Betrokkene heeft voor het eerst asiel aangevraagd dd. 08/01/2010, vervolgens heeft zij nog een 

afzonderlijke asielaanvraag ingediend (dd. 24/08/2010), deze werden negatief afgesloten. Betrokkene 

heeft binnen de gestelde termijn geen stappen ondernomen om terug te keren naar het land van 

herkomst.” 

 

Op 16 augustus 2014 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf van 

meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, waarbij de tweede 

verzoekende partij en haar oudste zoontje worden aangeduid als de zieke personen.  

 

Op 19 september 2014 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing waarbij de 

aanvraag van 16 augustus 2014 onontvankelijk wordt verklaard.  

 

Op 16 april 2015 dient de eerste verzoekende partij alleen een nieuwe asielaanvraag in. Op 22 juni 

2015 weigert de commissaris-generaal de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus 

aan de eerste verzoekende partij. Op 24 juli 2015 tekent de eerste verzoekende partij beroep aan tegen 

deze beslissing. Bij arrest van 27 november 2015 met nummer 157 251 weigert de Raad eveneens om 

een van de statussen toe te kennen aan de eerste verzoekende partij.  

 

Op 30 juni 2015 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing in hoofde van 

de eerste verzoekende partij tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker.  

  

Op 6 november 2015 dient de tweede verzoekende partij alleen een nieuwe aanvraag in om machtiging 

tot verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 19 november 2015 dient de tweede verzoekende partij een nieuwe asielaanvraag in voor haar en 

haar twee minderjarige kinderen. Op 29 januari 2016 weigert de commissaris-generaal de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de tweede verzoekende partij en haar 

kinderen.  

 

Op 20 mei 2016 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing waarbij de 

aanvraag van 6 november 2015 ontvankelijk, doch ongegrond wordt verklaard.  

 

2. Over de ontvankelijkheid 
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2.1. Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, van de Vreemdelingenwet kunnen slechts beroepen voor 

de Raad worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang.  

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, 116-117). 

 

Een vreemdelingen beschikt over dit rechtens vereiste belang indien twee voorwaarden vervuld zijn: zij 

dient door de bestreden administratieve rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel en 

wettig nadeel te lijden en de eventueel tussen te komen nietigverklaring van die rechtshandeling moet 

haar een direct en persoonlijk voordeel verschaffen, hoe miniem ook. Het belang waarvan een 

verzoekende partij blijk moet geven, dient te bestaan op het ogenblik van het indienen van het 

annulatieberoep en zij moet dat belang behouden tot aan de uitspraak. De aard van het belang kan 

weliswaar evolueren, maar de vreemdeling moet minstens aannemelijk maken dat de vernietiging haar 

een concreet voordeel oplevert. 

 

Het belang, zoals hierboven omschreven, dient dus persoonlijk en rechtstreeks te zijn. Onder het 

persoonlijk karakter van het belang dient te worden begrepen, de vereiste dat de verzoekende partij zich 

in een bepaalde rechtsverhouding ten opzichte van de bestreden beslissing moet bevinden. Er dient 

steeds een voldoende geïndividualiseerd verband te bestaan tussen de bestreden beslissing en de 

verzoekende partij zelf. Het rechtstreeks karakter van het belang heeft betrekking op de relatie die dient 

te bestaan tussen het nadeel en de bestreden beslissing. Het houdt in dat er een direct of rechtstreeks 

causaal verband moet vaststaan tussen beide.  

 

Ter terechtzitting deelt de advocaat van de verzoekende partijen mee dat de eerste en de tweede 

verzoekende partij heden gescheiden zijn. 

 

Met betrekking tot de eerste bestreden beslissing stelt zich de vraag welk belang de eerste verzoekende 

partij heeft bij de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing, nu beiden gescheiden zijn. Ten 

gevolge van de scheiding behoren ze niet meer tot mekaars kerngezin. De aanvraag om 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet werd weliswaar ingediend door 

de zieke persoon, de tweede verzoekende partij, evenals door de eerste verzoekende partij, doch enkel 

ten aanzien van eerstgenoemde werd een medische problematiek ingeroepen. De verblijfsmachtiging 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet heeft tot doel een verblijfsmachtiging te verstrekken 

aan zieke vreemdelingen – en eventueel de leden van hun kerngezin – doch kan niet louter worden 

verstrekt aan die leden van het kerngezin die niet aan enige ziekte lijden. Zoals reeds gesteld zijn 

verzoekers op het ogenblik van de terechtzitting gescheiden, waardoor de eerste verzoekende partij niet 

meer tot het kerngezin van de tweede verzoekende partij. Voorts blijkt uit de stukken van het 

administratief dossier dat de verzoekende partijen op 17 februari 2014 twee aanvragen om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ingediend hebben, waarbij in de ene 

aanvraag in hoofde van de eerste verzoekende partij een medische problematiek werd aangehaald en 

een standaard medisch getuigschrift werd gediend. In de tweede aanvraag van 17 februari 2014, die 

aanleiding gegeven heeft tot de eerste bestreden beslissing, werd in hoofde van de tweede 

verzoekende partij een medische problematiek aangehaald en een standaard medisch getuigschrift 

werd gediend. Deze aanvragen hebben aanleiding gegeven tot afzonderlijke beslissingen. Daar in de 

tweede aanvraag van 17 februari 2014, die aanleiding gegeven heeft tot de huidige bestreden 

beslissing, de eerste verzoekende partij zelf geen medische problematiek heeft aangebracht in de 

aanvraag en nu blijkt dat zij evenmin een standaard medisch getuigschrift heeft gevoegd bij deze 

aanvraag dat betrekking heeft op haar persoonlijke situatie, kan zij onmogelijk worden beschouwd als 

een “in België verblijvende vreemdeling die (…) lijdt aan een ziekte (…)”. Aangezien zij niet onder het 

toepassingsgebied van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet valt, kan zij ook ingeval van een 

gebeurlijke vernietiging van de eerste bestreden beslissing niet worden gemachtigd tot een voorlopig 

verblijf in toepassing van dit wetsartikel.  

De overige bestreden beslissingen, namelijk het bevel om het grondgebied te verlaten en het 

inreisverbod, zijn enkel genomen in hoofde van de tweede verzoekende partij en hebben geen 

betrekking op de persoonlijke situatie van de eerste verzoekende partij. Bijgevolg heeft de eerste 

verzoekende partij geen persoonlijk belang om in eigen naam de nietigverklaring van de tweede en de 

derde bestreden beslissing te vorderen.  
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Gevraagd ter terechtzitting naar het persoonlijke belang van de eerste verzoekende partij bij huidig 

beroep, gelet op de vaststelling dat geen van de bestreden beslissingen rechtstreeks betrekking hebben 

op de eerste verzoekende partij en dat de verzoekende partijen gescheiden zijn, antwoordt de advocaat 

van de verzoekende partijen zich naar de wijsheid van de Raad te gedragen. Dergelijk betoog kan 

evenwel bezwaarlijk volstaan om het wettelijk vereiste belang bij huidig beroep aannemelijk te maken. 

De Raad stelt aldus vast dat de eerste verzoekende partij geen belang heeft bij een mogelijke 

nietigverklaring van de bestreden beslissingen.  

 

Het beroep is, voor zover het werd ingesteld door de eerste verzoekende partij, onontvankelijk, gelet op 

het ontbreken van het wettelijk vereiste belang. In huidig arrest zal dan ook met ‘verzoekende partij’ 

verwezen worden naar de tweede verzoekende partij.  

 

2.2. De verwerende partij heeft in haar nota met opmerkingen de volgende exceptie opgeworpen:  

 

“In het belang van een goede rechtsbedeling, meer bepaald om de rechtsstrijd overzichtelijk te houden 

en een vlotte afwikkeling van de zaak mogelijk te maken, moet in principe voor elke vordering een 

afzonderlijk geding worden ingeleid. Van die regel kan enkel worden afgeweken wanneer de 

annulatieberoepen voldoende samenhang vertonen (RvS, nr. 93.586, 27 februari 2001) en de 

wezenlijke elementen van de verschillende vorderingen zozeer samenhangen dat het in het belang van 

een goede rechtsbedeling aangewezen is die rechtsvorderingen als een zaak te behandelen en er in 

één arrest uitspraak over te doen.  

 

Wanneer verschillende vorderingen in éénzelfde verzoekschrift evenwel niet voldoende samenhangen, 

is alleen de belangrijkste of, bij gelijk te achten belang, de als eerste in het verzoekschrift vernoemde 

vordering, regelmatig ingesteld (RvS nr. 74.614, 25 juni 1998; RvS 23 juli 2002, nr. 109.504; RvS 4 

januari 2012, nr. 217.105).  

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de 3 bestreden beslissingen gesteund zijn op een 

verschillende rechtsgrond en dat er geen verknochtheid bestaat tussen deze beslissingen.  

De vordering is onontvankelijk voor zover zij gericht is tegen de tweede en derde bestreden 

beslissingen.” 

 

Meerdere beslissingen kunnen slechts ontvankelijk als een enkele rechtszaak aanhangig worden 

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

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

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

een andere.  

 

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

de aflevering van het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) en het inreisverbod (bijlage 

13sexies) te wachten tot werd beslist over de aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Door zo te handelen erkent zij dat de uitkomst van deze aanvraag bepalend kan zijn 

voor het al dan niet afleveren van de bevel om het grondgebied te verlaten en de inreisverboden en een 

eventuele vernietiging van de beslissing dienaangaande derhalve evenzeer.  

 

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

aan de verzoekende partij werden betekend. Hierop gewezen ter terechtzitting, stelt de verwerende 

partij zich naar de wijsheid van de Raad te gedragen. Gelet op deze omstandigheden is de Raad van 

oordeel dat de bestreden beslissingen een zodanige graad van samenhang vertonen dat het in het 

kader van een goede rechtsbedeling gepast voorkomt deze samen te behandelen. De exceptie van de 

verwerende partij wordt verworpen.  

 

2.3. Artikel 6 van de wet van 2 december 2015 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen wat de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft, die op 1 maart 

2016 in werking is getreden, bepaalt het volgende: 

 

“Voor wat betreft de aanvragen om machtiging tot verblijf die opeenvolgend worden ingediend op grond 

van ofwel artikel 9bis ofwel artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, voor de datum van 

inwerkingtreding van deze wet, en die het voorwerp hebben uitgemaakt van weigeringsbeslissingen, 
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waartegen meerdere beroepen werden ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, zal 

enkel het laatst ingediende verzoekschrift worden behandeld. In dit geval wordt de verzoekende partij 

geacht afstand te doen van de eerder ingediende beroepen, tenzij zij haar belang aantoont. De 

procedure van artikel 39/68-3, § 3, van de wet van 15 december 1980 is van toepassing.”  

 

Op 17 februari 2014 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer 

dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 4 juli 2014 verklaart de 

gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag van 17 februari 2014 onontvankelijk. Deze beslissing 

wordt mee bestreden met het onderhavige beroep, dat werd ingediend op 27 augustus 2014.  

       

Op 6 november 2015 dient de verzoekende partij opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf 

van meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 20 mei 2016 

verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag ontvankelijk, doch 

ongegrond. Deze beslissing wordt op 28 juni 2016 ter kennis gebracht aan de verzoekende partij en 

wordt bestreden met een annulatieberoep, dat werd ingediend op 27 juli 2016 (gekend onder rolnummer 

RvV 192 070).  

 

Met toepassing van artikel 39/68-3, §3, van de Vreemdelingenwet wordt in de beschikking van 2 maart 

2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2017, opgenomen dat de voorzitter van 

oordeel is dat artikel 39/68-3, §2, van de Vreemdelingenwet van toepassing is. Ter terechtzitting van 22 

maart 2017 worden de zaken van de verzoekende partijen uitgesteld naar de zitting van 5 april 2017.  

 

Ter terechtzitting van 5 april 2017 wordt gesteld dat dit alles concreet inhoudt dat, voor wat betreft de 

verzoekende partij, enkel het beroep zal worden behandeld dat werd ingediend tegen de beslissing van 

20 mei 2016, tenzij de verzoekende partij haar belang aantoont bij het behandelen van het huidige 

beroep, voor zover het betrekking heeft op de huidige eerste bestreden beslissing die werd genomen op 

4 juli 2014.   

 

In het proces-verbaal van de terechtzitting van 5 april 2017 wordt het volgende opgenomen:  

 

“(…)  

De advocaat van de verzoekende partij gedraagt zich hieromtrent naar de wijsheid van de Raad en 

volhardt voor het overige in de middelen zoals uiteengezet in het verzoekschrift.  

(…).”  

 

Door de toepassing van de Vreemdelingenwet te vragen, toont de verzoekende partij niet aan dat zij 

alsnog belang heeft bij de behandeling van het thans voorliggende beroep, voor zover het betrekking 

heeft op eerste bestreden beslissing. Zij verzet zich derhalve niet tegen de vaststelling dat zij wordt 

geacht afstand te doen van het huidige beroep tegen de eerste bestreden beslissing.  

 

De afstand van het geding, voor zover het betrekking heeft op de eerste bestreden beslissing, wordt 

vastgesteld. Huidig arrest zal dan ook enkel het beroep ten aanzien van het bevel om het grondgebied 

en het inreisverbod behandelen.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Het eerste, tweede en derde middel van de verzoekende partij zijn ontwikkeld tegen de beslissing 

waarbij de aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard, 

en zullen dus niet verder worden behandeld gelet op hetgeen gesteld werd in punt 2.3.  

 

3.2. In een vierde middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 7 en 74/14, §3, 

van de Vreemdelingenwet.  

 

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

 

“De bestreden beslissingen ontberen elke draagkrachtige motivering. 

 

Het is duidelijk dat dergelijke motivering geenszins draagkrachtig kan zijn, temeer gebleken is dat 

verzoekers afkomstig zijn van Oekraïne, waar de overheid geenszins de nodige bescherming biedt, wel 

integendeel, zelf agressor geweest is ten aanzien van of minstens nooit geen bescherming heeft willen 
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geven aan personen van zigeuner-afkomst, zoals haar man, en zovelen van zijn volksgenoten, die 

onderworpen werd aan arrestatie, opsluiting, ondervraging, huiszoeking en ook bedreigingen. 

 

De motivering moet adequaat zijn en in evenredigheid met het belang van de beslissing. Zie ook J. 

VANDE LANOTTE en E. CERECHE, De motiveringsplicht van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 

1992, 11-12. 

 

De materiële motiveringsplicht vereist dat de beslissing gesteund is op voldoende draagkrachtige 

motieven (P.M., “Le controle par le consiel d’Etat de la motivation des actes réglementaires”, noot onder 

R.v.St., 1 februari 1989, nr. 31.882, J.L.M.B., 1989, 55-560). In casu is dit niet het geval. 

 

Het is duidelijk dat enerzijds de weigering tot toekenning van de vluchtelingenstatus en tevens van de 

subsidiaire beschermingsstatus en anderzijds het bevel om het grondgebied te verlaten, twee duidelijk 

onderscheiden beslissingen betreffen. 

 

Er mag van verwerende partij uiteraard verwacht worden dat er niet op een vage en algemene wijze 

geantwoord wordt. 

 

Er kan en mag van verwerende partij bovendien verwacht worden dat zij een duidelijk onderscheiden 

administratieve beslissing niet zomaar verantwoordt met verwijzing naar een wettekst, temeer deze 

uitermate verstrekkende gevolgen heeft voor verzoekers die het land dienen te verlaten. 

 

In de bestreden beslissing werd ten onrechte niet geargumenteerd en ook geen rekening gehouden met 

o.m. volgende zaken, die nochtans ten zeerste van belang zij voor de beslissing bevel om het 

grondgebied te verlaten: 

 

- er is sprake van een zeer ernstige medische problematiek in hoofde van de verzoeker en dit sedert 

geruime tijd waardoor hij onmogelijk in staat is om terug te keren, en bij uitbreiding verzoekster ook 

onmogelijk kan terugkeren. 

 

In casu is er onmiskenbaar sprake van medische overmacht in hoofde van verzoeker en diens 

echtgenote en bij uitbreiding zijn gehele gezin. 

 

Zie Cass., 18.12.200, Soc. Kron. 2001, 184, + noot JTT, 2001, 92, + concl. Adv. Gen. Leclercq die 

verwijst naar het algemeen rechtsbeginsel dat de wettelijke termijnen – in casu om het grondgebied te 

verlaten – verlengd worden voor de duur van de absolute onmogelijkheid om te handelen. 

 

In dezelfde logica heeft bv. het Arbitragehof art. 57 § 2 OCMW-wet niet van toepassing verklaard 

(althans ongrondwettelijk in zoverre het van toepassing is) op dergelijke vreemdelingen wanneer zij, om 

medische redenen, in de absolute onmogelijkheid zijn om aan dat bevel gevolg te geven (Arbitragehof 

30.06.1999, BS 24.11.1999). 

 

Gezien er sprake is van medische overmacht kan er thans geenszins lastens verzoeker geen bevel om 

het grondgebied betekend te worden. 

 

In het medisch getuigschrift van Dr. R.(…) dd. 29.07.2014 staat expliciet vermeld dat de aandoening van 

verzoeker bij gebreke aan behandeling kan verworden tot een psychose, paranoia met mogelijks zelfs 

evolutie naar zelfmoordpoging. 

 

Door dezelfde dokter wordt expliciet verklaard dat een terugkeer naar zijn geboorteland een risico 

inhoudt voor zijn fysieke en psychische integriteit en er wordt gesteld dat de man van verzoekster geen 

verre reis naar zijn geboorteland kan verdragen. 

 

- er werd een art. 9 BIS VW voor verzoekers ingediend, dewelke evenwel ten onrechte werd afgewezen, 

en waaromtrent nog een beroepsprocedure lopende is voor uw zetel. 

 

Dat een terugkeer tegenaangewezen is mede door het belang van het kind van verzoekers. 

 

Dat het internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt in art. 3: 
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“ Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instantie, bestuurlijke 

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.”. 

Dat het belang van de kinderen van verzoeker geenszins gebaat zijn bij het terug naar Oekraïne moeten 

temeer er sprake is van een schoolloopbaan en er geoordeeld werd dat een bevel om het grondgebied 

te verlaten tijdens een schoolloopbaan niet kan, dit wat betreft het oudste kindje 

Dat in dit verband dient opgemerkt dat het oudste kind van verzoekers ernstige psychologische 

problemen vertoont ( zo ondermeer weigert hij te praten met volwassenen en is hij doodsbang voor de 

politie). 

 

Wel integendeel, dat de beide kinderen bij een gedwongen terugkeer zich nog meer persoonlijk 

gekrenkt en geschaad zullen weten in hun persoonlijke ontwikkeling. 

 

Door geen rekening te houden én met de slechte medische toestand van elk van de verzoekers én met 

de belangen van de kinderen waaronder de schoolloopbaan en de psychologische problemen van het 

oudste kind, en de zeer jonge leeftijd van het jongste kind, werd het zorgvuldigheidsbeginsel 

geschonden.” 

 

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

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat huidig middel gericht is tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten. Verzoekers stellen dat er rekening diende te worden met het feit dat hun 

kinderen naar school gaan in België, met de etnische oorsprong van verzoeker en met het feit dat de 

oudste zoon psychologische problemen heeft.  

Verwerende partij stelt vast dat de vordering onontvankelijk is voor zover zij gericht is tegen de bijlage 

13 en de bijlage 13sexies, wegens gebrek aan verknochtheid.  

 

De aanvragen 9ter werden onontvankelijk verklaard. Verzoekers verblijven illegaal in het Rijk.  

De vreemdelingen die in het Rijk verblijven zonder in het bezit te zijn van de bij artikel 2 vereiste 

documenten worden bevolen om het grondgebied te verlaten. Dit bevel kadert binnen de gebonden 

bevoegdheid van de staatssecretaris. 

 

Verwerende partij stelt vast dat verzoekers verwijzen naar de psychologische problemen van de zoon, 

maar uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker en verzoekster een aanvraag tot medische 

regularisatie hebben ingediend omwille van de aandoeningen waaraan zij zelf lijden.  

Het middel is onontvankelijk, minstens ongegrond.” 

 

3.2.3. 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 14 juli 

2008, nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). De 

materiële motiveringsplicht vereist dat er voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare 

motieven moeten bestaan, wat onder meer inhoudt dat die motieven steunen op werkelijk bestaande en 

concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld (RvS 29 maart 

2012, nr. 218.725). Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid 

van de Raad om zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in 

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd 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 aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht dient te worden onderzocht in het licht 

van de wettelijke bepaling die in de bestreden beslissing wordt toegepast. 

 

Artikel 7, eerste lid, 1°, van de Vreemdelingenwet bepaalt dat: 

 

“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 

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: 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten;” 
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De tweede verzoekende partij betoogt dat er geen rekening werd gehouden met de belangen van de 

kinderen en dat er geen rekening werd gehouden met de medische toestand van elk van verzoekers. 

 

Een bevel om het grondgebied te verlaten is een beslissing tot verwijdering, daar het de illegaliteit van 

het verblijf van een vreemdeling vaststelt en een terugkeerverplichting oplegt, zoals gedefinieerd in 

artikel 1, 6°, van de Vreemdelingenwet. Bijgevolg is artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet van 

toepassing op de tweede bestreden beslissing. De Raad wijst erop dat artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet de omzetting vormt van artikel 5 van Richtlijn 2008/115/EG over gemeenschappelijke 

normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal 

op hun grondgebied verblijven, op 16 december 2008 door het Europees Parlement en de Raad 

vastgesteld (hierna: de Terugkeerrichtlijn) (cf. Pb.L. 24 december 2008, afl. 348,98.) 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 dus aan de door artikel 5 van de 

Terugkeerrichtlijn opgelegde verplichtingen dient te voldoen (HvJ 11 december 2014, C-249/13, 

Boudjlida, par. 49).  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat:  

 

“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 weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals artikel 8 

van het EVRM en artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, waarvan de 

toelichtingen bij het Handvest stellen dat artikel 24 onder meer geïnspireerd is op artikel 3 van het VN 

Kinderrechtenverdrag. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet maakt derhalve een individueel 

onderzoek noodzakelijk. 

 

De tweede bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk dat deze eveneens van toepassing is op de twee 

minderjarige kinderen van de tweede verzoekende partij. Noch uit de motieven van de bestreden 

beslissing, noch uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat met het hoger belang van deze 

twee kinderen rekening werd gehouden. 

 

Waar in de aanloop naar, dan wel het nemen van de eerste bestreden beslissing geen blijk wordt 

gegeven van een onderzoek naar of afweging van de omstandigheden zoals uiteengezet in artikel 74/13 

van de Vreemdelingenwet, in casu het hoger belang van de twee minderjarige kinderen, kan de Raad 

alleen maar vaststellen dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van deze beslissing 

niet is tegemoet gekomen aan de beoordeling die hem toekwam in het licht van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet. De Raad kan niet zelf tot deze beoordeling overgaan zonder zich in de plaats van 

het bestuur te stellen (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 227.900).  

 

Wat de gezondheidstoestand van de tweede verzoekende partij betreft, wijst de Raad erop dat voor het 

nemen van de tweede bestreden beslissing de verwerende partij weliswaar eerst de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet beoordeeld heeft, en deze 

onontvankelijk verklaard heeft. Vervolgens dient de tweede verzoekende partij een nieuwe aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in. Deze aanvraag wordt door 

gemachtigde op 20 mei 2016 ontvankelijk, doch ongegrond verklaard. Bij arrest van de Raad met 

nummer 188 297 van 13 juni 2017 wordt de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 

20 mei 2016 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ongegrond verklaard, vernietigd. Omwille van deze vernietiging verdwijnt de 

voormelde beslissing ex tunc uit het rechtsverkeer en wordt aldus geacht nooit genomen te zijn 

geweest. Gelet op het gegeven dat de bestreden beslissing geen motivering bevat omtrent de 

gezondheidstoestand van de tweede verzoekende partij, en dat de beslissing van de gemachtigde van 

de staatssecretaris van 20 mei 2016 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond verklaard, door de Raad vernietigd werd, blijkt in casu niet 

dat de verwerende partij bij het nemen van de tweede bestreden beslissing op een zorgvuldige wijze 

rekening heeft gehouden met de gezondheidstoestand van de tweede verzoekende partij.  

Een schending van de materiële motiveringsplicht in het licht van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet met betrekking tot de tweede bestreden beslissing wordt vastgesteld en leidt tot de 

nietigverklaring van de tweede bestreden beslissing. 
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3.2.3.1. In de derde bestreden beslissing, dit is het inreisverbod van 4 juli 2014, wordt gesteld: “De 

beslissing tot verwijdering van 04/07/2014 gaat gepaard met dit inreisverbod.” 

 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, waarnaar in het bestreden inreisverbod 

uitdrukkelijk wordt verwezen, bevestigt: “De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een 

inreisverbod (…)”.  

 

Er is geen inreisverbod mogelijk zonder beslissing tot verwijdering (RvS 18 december 2013, nr. 225.871 

en RvS 26 juni 2014, nr. 227.898). 

 

Nu de beslissing tot verwijdering van 4 juli 2014, die gepaard ging met het bestreden inreisverbod, wordt 

vernietigd, zoals vastgesteld in punt 3.2.3., komt bijgevolg ook het bestreden inreisverbod te vervallen.  

 

Het is daarom aangewezen voor de duidelijkheid in het rechtsverkeer en dus voor de rechtszekerheid, 

het bestreden inreisverbod uit het rechtsverkeer te verwijderen via een vernietiging, ongeacht of deze 

destijds rechtsgeldig werd opgelegd of niet.  

 

Om al deze redenen dient geen uitspraak meer gedaan te worden over de door de verzoekende partij 

aangehaalde middelen en het verweer erop, ontwikkeld in de nota met opmerkingen.     

 

4. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing kan leiden, doch wel een gegrond middel dat leidt tot de nietigverklaring van de 

tweede en derde bestreden beslissing. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 

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

Vreemdelingen-betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring behandeld.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 4 juli 2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

en tot het opleggen van een inreisverbod worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing van de bij artikel 1 vernietigde beslissingen is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

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

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

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 4 juli 2014 waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt 

verklaard.  

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien juni tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 
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De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 

 


