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 nr. 199 522 van 9 februari 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. DIRICKX 

Italiëlei 213/15 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 4 oktober 2016 heeft 

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

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

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten van 11 juli 2016. 

 

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 14 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 december 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat N. DIRICKX verschijnt voor de 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekende partij verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, geboren te K. op […]1985. 

 

Op 13 december 2013 diende verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in, 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 verkort de Vreemdelingenwet). 
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Op 4 februari 2014 verklaarde de gemachtigde verzoekers aanvraag tot verblijfsmachtiging op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk. Verzoeker werd in het bezit gesteld van een 

attest van immatriculatie, in afwachting van een beslissing ten gronde. 

 

Op 27 augustus 2014 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond. Tegen deze beslissing diende verzoeker beroep in bij 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad). 

 

Op 27 augustus 2014 beval de gemachtigde verzoeker het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Tegen 

deze beslissing diende verzoeker eveneens een beroep in bij de Raad. 

 

Op 23 oktober 2014 besloot de gemachtigde om de voormelde ongegrondheidsbeslissing en het bevel 

van 27 augustus 2014 in te trekken. 

 

Bij arrest nr. 134 718 van 9 december 2014 verwierp de Raad bijgevolg het beroep. 

 

Op 20 november 2014 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van 13 december 2013 om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet opnieuw ongegrond.  

 

Op 20 november 2014 beval de gemachtigde eveneens aan verzoeker het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13).  

 

Op 22 februari 2016 diende verzoeker een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in, op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 11 juli 2016 verklaarde de gemachtigde de tweede aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk aangezien het een herhaalde aanvraag betrof. 

Tegen deze beslissing diende verzoeker een beroep in bij de Raad die bij arrest nr. 182 288 van 15 

februari 2017 het beroep heeft verworpen. 

 

Op 11 juli 2016 nam de gemachtigde eveneens een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

 “Naam + voornaam: A., A.  

 geboortedatum: […]1985 

 geboorteplaats: K.  

 nationaliteit: Ghana   

 

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

die  het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er  zich naar toe te begeven,   

 

binnen 0 dagen 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:  

 

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

verwijdering gevolg heeft gegeven: Betrokkene kreeg op 20.11.2014 een bevel om het grondgebied te 

verlaten, hem betekend op  09.12.2014. Betrokkene werd opnieuw op Belgisch grondgebied 

aangetroffen. Er werd aldus niet aan de terugkeerverplichting voldaan.” 
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Op 4 november 2017 gaf de gemachtigde opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Verzoeker diende tegen deze beslissing 

geen beroep in bij de Raad. 

 

Op 4 november 2017 legde de gemachtigde eveneens aan verzoeker een inreisverbod op van twee 

jaar. Ook tegen deze beslissing diende verzoeker geen beroep in bij de Raad. 

 

Op 24 november 2017 vroeg de gemachtigde evenwel nog een terugname aan Italië op grond van 

artikel 18, 1, b van de Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 

juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 

voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een 

derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking). Dit wijst op een 

hangend internationaal beschermingsverzoek in Italië. 

 

2. Over de ontvankelijkheid en het onderzoek van het beroep 

 

Overeenkomstig artikel 39/56 van de Vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in artikel 39/2 

van dezelfde wet voor de Raad gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van een 

benadeling of een belang. 

 

Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de voornoemde bepaling in de 

Vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 118) blijkt dat voor de 

interpretatie van het begrip ‘belang’ kan worden verwezen naar de invulling die de Raad van State aan 

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

Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure). 

 

Uit de vaste rechtspraak van de Raad van State (zie o.a. RvS 31 maart 1994, nr. 46.816) blijkt dat het 

belang actueel dient te zijn en dus voorhanden moet zijn zowel op het ogenblik van het indienen van het 

beroep, als op het tijdstip dat de Raad uitspraak dient te doen. 

 

Verweerder wijst er ter zitting op dat verzoeker het voorwerp uitmaakt van een bevel om het 

grondgebied te verlaten van latere datum, namelijk van 4 november 2017, waartegen geen beroep werd 

ingediend en dat bijgevolg ondertussen definitief is geworden. Verzoeker blijkt aldus geen belang meer 

te hebben bij de huidige rechtsvordering. Gevraagd naar zijn belang ter terechtzitting, volhardt de 

raadsvrouw van verzoeker in het belang. 

 

Het ontnemen van het belang kan evenwel niet indien daarbij hogere rechtsnormen zouden worden 

geschonden (RvS 13 december 2011, nr. 216.837). Verzoeker voert dit terecht aan in zijn 

verzoekschrift. Hij voert de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van 

de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort het EVRM) en van artikel 41 van het Handvest 

van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna verkort het Handvest) iuncto artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker licht zijn middel toe als volgt: 

 

“De bestreden beslissing stelt: “[…]” 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet stelt dat de verwerende partij bij het nemen van elke beslissing 

tot verwijdering rekening dient te houden met specifieke persoonlijke omstandigheden, en dit ter 

omzetting van art. 5 van de terugkeerrichtlijn 2008/115/EG: 

 

 "bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijnen houden de lidstaten rekening met:  

 

a) het belang van het kind; 

b) het familie - en gezinsleven;  

c) de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land, en eerbiedigen zij het 

beginsel van non - refoulement." 

 

 -Artikel 41 van het Handvest: Recht op behoorlijk bestuur 
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1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen en organen van de Unie worden behandeld.  

 

2.  Dit recht behelst met name:  

-het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen,  

 

-het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met inachtneming van 

het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim, 

 -de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden.  

 

-Verzoeker is ziek. Verzoeker lijdt aan epilepsie en fatische stoornissen. Hij kan onmogelijk de 

noodzakelijke medische verzorging bekomen in het land van herkomst. Een regelmatige opvolging door 

een arts of een paramedisch specialist is noodzakelijk.  

 

Wanneer verzoeker gehoord zou zijn geweest had hij de mogelijkheid gehad op deze elementen te 

wijzen en deze gegevens hadden tot een andere beslissing kunnen leiden. 

Verzoeker benadrukt dat indien hij was gehoord de bestreden beslissing tot een andere uitkomst had 

kunnen leiden, (in die zin: HvJ 10 september 2013, C-383/13). 

 

Tenslotte dient opgemerkt dat de DVZ kennis had van deze medische problematiek en dat er geen 

rekening is meegehouden in de bestreden beslissing. Noch uit de bestreden beslissing noch uit het 

administratief dossier blijkt dat hiermee rekening werd gehouden, zodat een schending van van de 

hoorplicht als algemeen beginsel van Unierecht in combinatie met voormeld artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet voorligt. 

 

 -Art. 3 EVRM 

 

 Verzoeker verwijst naar een beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen d.d. 31 juli 2008, 

nr. 14.731 waarin wordt beslist: 

 

 "Meer specifiek kunnen de politionele bevoegdheden op basis van artikel 7 Vreemdelingenwet de 

administratieve overheid niet vrijstellen van de internationale verplichtingen die het heeft onderschreven. 

Een van die verplichtingen heeft betrekking op de bescherming van de rechten gewaarborgd door artikel 

3 en 8 EVRM, die een directe werking hebben. De overheden zijn desgevallend gehouden om de 

wettelijke bepalingen die ermee in strijd zijn, buiten beschouwing te laten. Bijgevolg mag de 

administratieve overheid geen automatische toepassing maken van artikel 7 Vreemdelingenwet, 

wanneer de betrokkene voorafgaandelijk elementen heeft aangebracht waaruit een mogelijke schending 

van een fundamenteel recht dat erkend wordt door en directe werking heeft in België. In een dergelijk 

geval, wanneer de eisende partij een beroep doet op fundamentele rechten op een precieze en 

gemotiveerde wijze, is de Raad bevoegd om de toepassing van artikel 7 Vreemdelingenwet, te 

weigeren."  

 

Ook de Raad van State kwam reeds tot deze beslissing in het arrest van 26 augustus 2010, nr. 206.948. 

In het arrest wijst de Raad van State erop dat er onder meer geen bevel mag gegeven worden als dat in 

strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen.  

 

Verzoeker is ziek en hij kan niet de nodige medische zorgen krijgen in zijn thuisland.  

Verzoeker lijdt aan fatische stoornissen waarvoor geen behandelingsmogelijkheden bestaan in Ghana, 

wat niet werd onderzocht door de DVZ. Er werd geen rekening gehouden met bovenstaande feiten 

waardoor het bevel om het land te verlaten een schending inhoudt van artikel 3 van het EVRM en van 

de materiële motiveringsverplichting.  

De beslissing van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 

waarbij verzoeker het bevel wordt gegeven het grondgebied te verlaten dient dan ook te worden 

vernietigd.” 

 

Na het citeren van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet en artikel 41 van het Handvest wijst 

verzoeker erop dat hij lijdt aan epilepsie en fatische stoornissen. Hiervoor zou verzoeker onmogelijk de 

noodzakelijke behandeling kunnen bekomen in Ghana. Hij is van oordeel dat een regelmatige opvolging 

door een arts of een paramedisch specialist noodzakelijk is. Indien men verzoeker had gehoord dan zou 
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hij op deze elementen kunnen wijzen hebben. Volgens hem hadden deze elementen tot een andere 

beslissing aanleiding kunnen geven. Verzoeker wijst erop dat de gemachtigde kennis had van deze 

medische problematiek en hiermee toch geen rekening heeft gehouden, noch in de bestreden 

beslissing, noch zou dit blijken uit het administratief dossier. 

 

Thans ligt een verwijderingsbeslissing voor. Uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt 

duidelijk dat dit artikel niet is gericht tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en 

instanties van de Unie (HvJ 17 juli 2014, C-141/12 en C-372/12, Y.S. e.a., § 67) zodat een particuliere 

vreemdeling zich niet rechtstreeks op deze bepaling kan beroepen. Het hoorrecht is echter tevens een 

algemeen beginsel van Unierecht, dat met name deel uitmaakt van de eerbiediging van de rechten van 

verdediging, waarop verzoeker zich beroept (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., § 81; HvJ 5 

november 2014, C-166/13, Mukarubega, § 45, HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, §’n 30 en 

34).  

 

Een bevel om het grondgebied te verlaten is een terugkeerbesluit in de zin van artikel 6 van de Richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna verkort de Terugkeerrichtlijn), dus is een 

toepassing van het Unierecht. Bijgevolg is het hoorrecht als algemeen beginsel van Unierecht kaderend 

binnen de rechten van verdediging, van toepassing. 

 

Verzoeker kan niet gevolgd worden dat hij niet gehoord is geweest aangaande zijn medische toestand, 

meer bepaald de epilepsie en fatische stoornissen (spraakproblemen). Er blijkt immers dat dit bevel om 

het grondgebied te verlaten van 11 juli 2016 werd afgegeven, samen met een beslissing van dezelfde 

datum waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk is verklaard. In het kader van deze aanvraag en eveneens in het 

kader van de vorige aanvraag, had verzoeker de mogelijkheid om alle dienstige stukken over te maken 

en zijn standpunt op een nuttige wijze kenbaar te maken aangaande zijn epilepsie en fatische 

stoornissen, die zijn voortgevloeid uit een hersenbloeding. In de onontvankelijkheidsbeslissing van 11 

juli 2016 werd vastgesteld dat de pathologie van verzoeker reeds het voorwerp uitmaakte van een 

eerder advies van een arts-geneesheer van 17 november 2014. In dat advies werd reeds ingegaan op 

de pathologie van verzoeker. Verzoeker werd ook persoonlijk door de arts-adviseur onderzocht. 

Verzoeker heeft in zijn beroep, gericht tegen deze onontvankelijkheidsbeslissing aangevoerd dat met 

zijn fatische stoornissen (spraakproblemen) nooit rekening is gehouden. De Raad heeft evenwel in zijn 

arrest nr. 182 288 van 15 februari 2017 als volgt over dit argument gemotiveerd: “Waar verzoeker 

verwijst naar de fatische stoornissen en meent dat de ambtenaar-geneesheer hier geen rekening mee 

heeft gehouden, kan de Raad niet volgen. De ambtenaar-geneesheer heeft immers duidelijk in zijn 

advies van 11 juli 2016 verwezen naar het feit dat verzoeker het slachtoffer was van een 

subarachnoïdale hersenbloeding en hij concludeert dat de nieuwe attesten van verzoeker alleen maar 

loutere symptomen en een opvolging bevatten van de reeds eerder ingeroepen diagnose. De Raad stelt 

vast dat er in het medisch advies van 17 november 2014 ook reeds uitgebreid werd ingegaan op de 

subarachnoïdale hersenbloeding. Reeds in de attesten die zijn voorgelegd naar aanleiding van de 

aanvraag van 13 december 2013 van Dr. D.J. werd de nadruk gelegd op de fatische stoornissen en 

deze neuroloog meende dat logopedie aangewezen was (standaard medisch getuigschrift en bijlage 

van 29 maart 2013 en 22 oktober 2013). Het bleek uit die attesten van Dr. D.J. dat deze duidelijk een 

verband legt tussen de hersenbloeding en de ernstige afasie of persisterende fatische stoornissen. In de 

huidige voorgelegde attesten, zoals in de bijlagen van 31 januari 2014, 13 april 2015, 5 november 2012 

en 30 oktober 2015 wordt opnieuw verwezen naar fatische stoornissen of afasie. De Raad kan de arts-

adviseur dus volgen waar hij stelt dat de nieuwe attesten de symptomen en verdere opvolging bevatten 

van de reeds eerder ingeroepen diagnose. Uit deze vermelding blijkt impliciet doch zeker dat de arts-

adviseur wel met de fatische stoornissen rekening heeft gehouden. Het valt overigens op dat in het 

thans voorgelegde standaard medisch getuigschrift van 13 januari 2016 geen melding wordt gemaakt 

van de fatische stoornissen, noch van enige nood aan logopedie. Verzoeker heeft in diens aanvraag 

daar ook geenszins de nadruk op gelegd. Ook al wordt, zoals supra gezegd, wel regelmatig gewezen op 

de afasie of fatische stoornissen in de bijlagen bij het thans voorgelegde standaard medisch 

getuigschrift, toch wordt de uitdrukkelijke nood aan logopedie daarentegen door de artsen niet meer 

herhaald. Ook al acht verzoeker dit zelf onontbeerlijk, dit wordt door de recente medische attesten die 

werden voorgelegd bij de huidige aanvraag niet meer bevestigd. Nu de behoefte aan logopedie door de 

neurochirurg D.J. werd aangehaald in attesten die werden voorgelegd in het kader van de vorige 

aanvraag van 13 december 2013, kon het geschil aangaande de noodzaak ervan en de eventuele 

beschikbaarheid en toegankelijkheid ervan in Ghana verwoord worden in het verzoekschrift gericht 
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tegen de ongegrondheidsbeslissing van 20 november 2014, dat thans nog hangende is in de zaak 

gekend onder het rolnummer 165 589.” Ondertussen heeft de Raad zich ook uitgesproken over het 

beroep hangende tegen de beslissing van 20 november 2014 en hij heeft dit beroep verworpen bij arrest 

nr. 199 521 van 9 februari 2018.  

 

De Raad neemt geen schending aan van het hoorrecht als algemeen beginsel van Unierecht iuncto 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker voert eveneens een schending aan van artikel 3 van het EVRM en de motiveringsplicht. 

Opnieuw verwijst verzoeker naar zijn fatische stoornissen, zijnde spraakproblemen, waarvoor geen 

behandelingsmogelijkheden zouden bestaan in Ghana. Opnieuw is hij van oordeel dat dit niet werd 

onderzocht door de gemachtigde.  

 

Wat betreft het argument dat dit niet onderzocht zou zijn, verwijst de Raad naar hetgeen supra is 

uiteengezet. Verder blijkt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat in 

medische dossiers pas sprake kan zijn van een schending van artikel 3 van het EVRM in situaties van 

verwijdering van een zeer ernstig ziek persoon waar er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat hij 

of zij, ook al is er geen sprake van een imminent risico op overlijden, een reëel risico zou lopen, omwille 

van de afwezigheid van een aangepaste behandeling in het land van ontvangst of een gebrek aan 

toegang tot een dergelijke behandeling, blootgesteld te worden aan een ernstige, snelle en 

onomkeerbare verslechtering van zijn gezondheidssituatie hetgeen resulteert in intens lijden of een 

significante beperking van de levensverwachting (EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België, nr. 

41738/10). Verzoeker voert geenszins aan zich in een dergelijke toestand te bevinden om een 

schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk te maken. 

 

Het beroep kan geen aanleiding geven tot de vernietiging van het bevel. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen middel aangevoerd dat kan aanleiding geven tot de vernietiging van het bevel. 

Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 

2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot 

schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen februari tweeduizend achttien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 

 


