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 nr. 202 614 van 17 april 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X  

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 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 Kameroense nationaliteit te zijn, op 

17 november 2017 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

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

Administratieve Vereenvoudiging van 16 oktober 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Gezien titel Ibis, 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 februari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 maart 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 3 januari 2005 dient verzoekster een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. De commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen neemt op 15 juli 2005 een bevestigende beslissing tot 

weigering van verblijf. Op 23 december 2008 verwerpt de Raad van State bij arrest met nummer 

189.163 het beroep tot nietigverklaring. 

 

Op 13 december 2005 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9.3 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 31 augustus 
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2007 wordt voormelde aanvraag onontvankelijk verklaard. Op 12 september 2007 wordt de beslissing 

genomen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 27 juli 2009 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. Op 31 januari 2011 wordt de aanvraag verworpen. Op 23 mei 2012 

wordt voormelde beslissing ingetrokken en wordt een nieuwe beslissing genomen tot verwerping van de 

aanvraag. Op 27 september 2012 verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

bij arrest met nummer 88 311 het ingediende beroep tegen de beslissing van 31 januari 2011. 

 

Op 30 juni 2011 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. Op 5 oktober 2011 wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard en de 

beslissing genomen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 13 juni 2012 dient verzoekster een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 9 augustus 2012 wordt voormelde aanvraag onontvankelijk 

verklaard. Op 15 maart 2016 wordt voormelde beslissing ingetrokken. Op 16 maart 2016 wordt de 

aanvraag onontvankelijk verklaard. 

 

Op 10 oktober 2012 dient verzoekster een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 8 maart 2013 wordt voormelde aanvraag onontvankelijk 

verklaard. Eveneens wordt de beslissing genomen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Op 22 oktober 2015 verwerpt de Raad het annulatieberoep bij arrest met 155 077. Op 3 

december 2015 verklaart de Raad van State het ingediende beroep niet toelaatbaar. 

 

Op 20 januari 2015 dient verzoekster een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 26 maart 2015 wordt voormelde aanvraag onontvankelijk 

verklaard. Op dezelfde dag wordt de beslissing genomen tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten. Op 3 juni 2016 verwerpt de Raad het beroep bij arrest met nummer 169 060. 

 

Op 21 mei 2015 dient verzoekester opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 8 juni 2015 wordt voormelde aanvraag ontvankelijk 

verklaard en op 22 juni 2015 wordt de aanvraag ongegrond verklaard. Op 3 juni 2016 verwerpt de Raad 

het beroep bij arrest met nummer 169 061. Op 23 juni 2015 wordt de beslissing genomen tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten. Op 3 juni 2016 verwerpt de Raad het beroep bij arrest met 

nummer 169 062. 

 

Op 20 januari 2016 wordt de beslissing genomen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. Op 28 januari 2016 wordt de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid verworpen door de Raad bij arrest met nummer         

160 915. Op 11 april 2016 verklaart de Raad van State het cassatieberoep ingesteld tegen voormeld 

arrest ontoelaatbaar. Op 3 juni 2016 verwerpt de Raad het annulatieberoep bij arrest met nummer      

169 063. Op 20 januari 2016 wordt tevens de beslissing genomen tot afgifte van een inreisverbod voor 2 

jaar. Op 3 juni 2016 verwerpt de Raad het beroep bij arrest met nummer 169 063. 

 

Op 25 januari 2016 dient verzoekster een verzoek in tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid met betrekking tot de onontvankelijkheidsbeslissing van 26 maart 

2016. Het verzoek wordt door de Raad bij arrest met nummer 160 913 op 28 januari 2016 verworpen. 

Op dezelfde dag dient verzoekster een verzoek in tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid met betrekking tot de ongegrondheidsbeslissing van 22 juni 2015. Op 

28 januari 2016 wordt door de Raad ook dit verzoek verworpen bij arrest met nummer 160 914. 

 

Op 13 juli 2016 dient verzoekster een vierde aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 10 oktober 2016 wordt voormelde aanvraag onontvankelijk 

verklaard. Op dezelfde dag wordt verzoekster bevolen om het grondgebied te verlaten. Op 20 april 2017 

worden de beslissingen ingetrokken. Op 28 juni 2017 verwerpt de Raad bij de arresten met nummers 

189 044 en 189 045 de beroepen.  

 

Op 19 juli 2017 wordt de aanvraag met toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

ontvankelijk verklaard. Op 16 oktober 2017 wordt de aanvraag ongegrond verklaard. Verzoekster diende 

tegen voormelde beslissing een afzonderlijk beroep in, gekend bij de Raad onder het rolnummer 211 

721. De beslissing wordt op 17 april 2018 bij arrest met nummer 202 612 verworpen. 
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Op 16 oktober 2017 wordt eveneens de beslissing genomen tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt. 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De mevrouw, die verklaart te heten: 

 

Naam + voornaam: N., J. A. 

geboortedatum: (…)1978 

geboorteplaats: Awom-Guzang 

nationaliteit: Kameroen 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij 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 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 

paspoort en/of 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 en betekend op 20/01/2016.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het eerste middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming voor 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 

74/13 van de vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel, van de materiële 

motiveringsplicht en van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuursbeslissingen.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekende partij het volgende uiteen: 

 

“1. Verzoekster beroept zich nadrukkelijk op de bescherming van artikel 3 EVRM en artikel 74/13 

Vreemdelingenwet. 

De verzoekende partij verwijst hiervoor naar het feitenrelaas en de stukken in het administratief dossier. 

Door mevrouw N.J.A. werd op 13 juli 2016 een aanvraag ingediend op grond van bovenvermeld 

wetsartikel. Bij de aanvraag werd een standaard medisch getuigschrift gevoegd dat werd opgesteld door 

Dr. L. S.. Dr. S. is verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Brussel bij de dienst psychiatrie. 

Het standaard medisch getuigschrift verwijst vooreerst naar de medische voorgeschiedenis van 

verzoekster: arteriële hypertensie, diabetes type II, depressie en een post-traumatische stress stoornis. 

De diagnose in het standaard medisch getuigschrift geeft op zeer gedetailleerde wijze de beschrijving 

weer van de aard en ernst van de aandoening op basis waarvan de aanvraag om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet wordt ingediend. Het gaat in het bijzonder om volgende 

elementen: een depressief beeld met anhedonie, een trieste stemming, verminderde eetlust, 

psychomotore retardatie, piekergedrag, sociale isolatie, desinteresse. Door de betrokken arts-specialist 

werd tevens posttraumatische stress onder de vorm van angsten, hyperarousal, nachtmerries, 

concentratie- en geheugenstoornissen, palpitaties en randpsychotische angsten vastgesteld. 
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Uit het standaard medisch attest en de bijgevoegde medische attesten (zoals stuk 4: het attest van de 

psychiater van 31 maart 2017 - dit verslag werd per e-mail van 10 mei 2017 overgemaakt aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken) blijkt een ernstige psychiatrische problematiek (zie verder hieronder). 

Artikel 74/13 Vreemdelingenwet voorziet dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering de 

minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

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

2. Bij het nemen van de bestreden beslissing wordt de gezondheidstoestand van verzoekster (het hoger 

belang van verzoekster) echter niet (of niet voldoende) in overweging genomen. Nochtans is de 

verzoekende partij bekend met deze feitelijke situatie en dient de gemachtigde deze situatie te 

overwegen, alvorens een verwijderingsmaatregel te nemen. Hierom dient een schending te worden 

vastgesteld van artikel 74/13 Vreemdelingenwet. Bovendien is de verwijderingsmaatregel in strijd met 

artikel 3 EVRM, aangezien verzoekster hierdoor wordt onttrokken van de noodzakelijke behandeling en 

medicatie. 

Verzoekster benadrukt dat de ernstige psychiatrische diagnose de kern vormt van de problematiek 

waarmee verzoekster kampt (zie het standaard medisch getuigschrift zoals gevoegd bij de aanvraag tot 

machtiging van verblijf). 

Daarbij is het essentieel om op te merken dat verzoekster, omwille van deze ernstige problematiek, 

multidisciplinair wordt opgevolgd in het wijkgezondheidscentrum MediKuregem. 

Deze diverse en intensieve opvolging is noodzakelijk. Door Dr. L.S. (psychiater) werd in het standaard 

medisch getuigschrift van 6 juni 2016 reeds aangegeven dat een multidisciplinaire aanpak het meest 

aangewezen is, hetgeen door de huisarts in het medisch verslag van 15 april 2017 wordt bevestigd: “de 

psychiater past de medicatie aan en stelt een multidisciplinaire opvolging in de wijk voor met 

psychologische, psychiatrische en maatschappelijke begeleiding” (stuk 3 – dit verslag werd per e-mail 

van 10 mei 2017 overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken). 

Door de behandelend psycholoog van verzoekster wordt de noodzaak van deze aanpak bevestigd: “met 

bovenstaande diagnose concludeer ik dat het sociaal functioneren en dagelijks zelfonderhoud van mijn 

patiënte dermate beperkt is dat een intensieve mantelzorg noodzakelijk is voor een normale verder 

levensloop. Zonder deze mantelzorg, die ze momenteel in haar omgeving krijgt, loopt mijn patiënte een 

ernstig en zeer reëel risico op ernstige zelfverwaarlozing en desgevallend op uitbuiting” (stuk 5 – dit 

verslag werd per e-mail van 10 mei 2017 overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken). 

De noodzaak van een zeer sterke mantelzorg blijkt eveneens uit het verslag van de 

gezondheidspromotor, waarbij constant de noodzaak van begeleiding wordt benadrukt (stuk 7 – dit 

verslag werd per e-mail van 10 mei 2017 overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken). 

Ook Dr. S. evalueert op 31 maart 2017 opnieuw de toestand van verzoekster, waarbij wordt gewezen op 

onder meer “betrekkingswanen”, een “bedrukt gevoeld thoracaal”, “angstklachten met hartkloppingen”, 

“randpsychotische belevingen”, “psychomotorisch vertraagd” en een “starende blik” en waarbij de 

diagnose van een ernstige depressie met randpsychotische kenmerken wordt weerhouden versus een 

PTSD met randpsychotische kenmerken, waarna ook de psychiater de noodzaak uitspreekt van een 

verdere psychologische opvolging en intensieve opvolging van verzoekster zoals deze gebeurd via de 

aanpak in het wijkgezondheidscentrum MediKuregem (stuk 4 - dit verslag werd per e-mail van 10 mei 

2017 overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken). 

De huisarts kan vaststellen dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt: “Dankzij begeleiding van de 

psycholoog, de diabetes-educator, het onthaal van ons centrum, en, nadien ook, de deelname aan 

groepsgesprekken waar ze steun en medeleven van andere vrouwen ondervindt; dankzij bijstand van 

een nicht die haar helpt met papieren, afspraken en vervoer, een dame die bij haar woont en haar helpt 

me medicatie-inname en eten maken, dankzij ook de steun van haar kerkgemeenschap … slaagt de 

patiënte erin te overleven” (stuk 3). 

Zelfs de arts-adviseur van de Dienst Vreemdelingenzaken kan vaststellen dat de toestand van 

verzoekster (licht) verbeterd is ten opzichte van 2016, doordat de randpsychotische kenmerken 

verdwenen zijn en er geen nood meer was aan een antipsychoticum. 

De mentale toestand van verzoekster blijft evenwel broos. Op 16 maart 2017 verkrijgt verzoekster de 

beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken dat haar medische regularisatieaanvraag onontvankelijk 

werd verklaard (de beslissing van 10 oktober 2016, dewelke op 20 april 2017 werd ingetrokken door de 

Dienst Vreemdelingenzaken). De kennisgeving van deze (onwettige) beslissing is een shock voor 

verzoekster: “Een recent negatief advies omtrent de procedure artikel 9ter betekend opnieuw een 

achteruitgang in haar psychosomatische gezondheidstoestand. Zij geeft meermaals te kennen dat zij 

zelfmoord wil plegen. Een medewerkster van ons onthaal slaagt erin haar te overtuigen dit niet te doen, 

waarna ze haar medicatie in de vuilbak gooit” (stuk 3). 
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De multidisciplinaire aanpak van de problematiek van verzoekster in het wijkgezondheidscentrum 

MediKuregem is dan ook absoluut noodzakelijk. 

Door de huisarts van verzoekster wordt dit in een recent medisch verslag van 14 november 2017 

nogmaals benadrukt: “Het gaat in het dossier om haar psychiatrische problematiek en ik heb in eerste 

instantie alle verstuurde verslagen verzameld om aan te tonen welk belangrijk werk heel wat van onze 

medewerkers moeten doen om Mevrouw N. te verzorgen. Zij is op dit moment niet in staat om 

autonoom te functioneren en wanneer haar toestand stabiel blijft, ja, met perioden ook verbetert, is dat 

dankzij de voortdurende hulp van derden buiten ons centrum, medewerkers binnen ons centrum 

(onthaalmedewerkers, gezondheidspromotor, diabetes-educator, psycholoog en ikzelf) én het contact 

tussen de derde personen en onze medewerkers. 

Ik heb in mijn dagelijkse praktijk, als huisarts in een socio-economisch moeilijke wijk, weinig patiënten 

die nood hebben aan dergelijke intensieve begeleiding.” (stuk 8) 

Het blijkt geenszins dat deze noodzakelijke behandeling beschikbaar en toegankelijk is voor verzoekster 

in haar land van herkomst, Kameroen. 

Verzoekster is op dit moment niet in staat om autonoom te functioneren. Haar toestand kan slechts 

stabiel blijven dankzij de voortdurende hulp van derden buiten het wijkgezondheidscentrum 

MediKuregem, via medewerkers binnen het wijkgezondheidscentrum MediKuregem 

(onthaalmedewerkers, gezondheidspromotor, diabetes-educator, psycholoog en de huisarts) én het 

contact tussen deze personen onderling. Dokter M. benadrukt dan ook dat er weinig patiënten zijn die 

nood hebben aan dergelijke intensieve begeleiding (stuk 8). 

Verzoekster heeft erg intensieve zorgen nodig, terwijl verzoekster al meer dan 13 jaar afwezig is 

gebleven uit Kameroen en haar banden dus zeer sterk verwaterd zijn. Er is zeer weinig contact 

gebleven met Kameroen. Haar situatie in 2017 is van een heel andere orde dan tijdens haar 

asielaanvraag in 2005 (waarbij zij aangaf nog familie te hebben in Kameroen). Bovendien zijn de broer 

en vader van verzoekster ondertussen gestorven en is haar netwerk in Kameroen verdwenen. Zij heeft 

enkel nog haar zus als steunend familielid, die voor haar zorgt in België. 

De psychiatrische problematiek van verzoekster weerhoudt haar er bovendien duidelijk van om een 

inkomen te kunnen verwerven (bv. stuk 4: “ze is erg passief, komt tot niks. Ze isoleert zich, is bang om 

buiten te komen” - “patiënte is wel erg psychomotorisch vertraagd en heeft een starende blik. Er is 

weinig spontane spraak. Hypomimiek”). 

De bestreden beslissing schendt derhalve artikel 74/13 Vreemdelingenwet, evenals artikel 3 EVRM. 

3. Bijkomend wijst de verzoekende partij erop dat de motieven in de bestreden beslissing niet voldoen 

aan de vereisten van artikel 3 van de wet inzake de formele motivering van bestuurshandelingen 

samengelezen met artikel 3 EVRM en artikel 74/13 Vreemdelingenwet. Verzoekster kan thans enkel 

speculeren welke motieven (mogelijks) hebben meegespeeld bij het nemen van de bestreden 

beslissing. 

De veruitwendigde motieven in de bestreden beslissing maken niet duidelijk of de gezondheidstoestand 

van verzoekster concreet werden overwogen, evenmin in welke mate dit het geval is, bij het nemen van 

de bestreden beslissing. Nochtans zijn deze motieven van doorslaggevend belang. 

Artikel 74/13 Vreemdelingenwet is duidelijk dat bij het nemen van de verwijderingsbeslissing deze 

elementen van doorslaggevend belang zijn: “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”. 

De beoordeling inzake de machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet is niet te 

vereenzelvigen met “een beslissing tot verwijdering”. 

De verzoekende partij heeft er dan ook alle belang bij om te weten of alle belangen werden overwogen. 

En, zo ja, over welke belangen gaat het? En welk gewicht werd hieraan toegekend? Waarom is de 

gemachtigde van oordeel dat verzoekster het land moet verlaten, ondanks haar psychiatrische ziekte en 

de gebrekkige mogelijkheden in Kameroen? 

Een afdoende motivering is niet aangetoond. Dit impliceert immers dat de motivering van een 

bestuursbeslissing draagkrachtig moet zijn, hetgeen wil zeggen dat de motivering voldoende duidelijk, 

juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig moet zijn. De motivering is slechts 

volledig indien zij een grondslag vormt voor alle onderdelen van de beslissing (RvS 12 oktober 2007, nr. 

175719; RvS 24 september 2008 186.486). 

Bovendien geldt er bij het opleggen van de bestreden beslissing door de bevoegde overheid er een nog 

uitgebreidere motiveringsplicht, conform de criteria in de rechtspraak van de Raad van State, 

aangezien: 

- De bevoegde overheid een beleidsvrijheid heeft om de belangenafweging uit te voeren; 

- En de bevoegde overheid kiest in deze voor de meest ingrijpende maatregel, met name de beslissing 

tot het opleggen van een bevel om het grondgebied te verlaten zonder enige termijn. 

(zie: I. OPDEBEECK, Bestuursrecht, Antwerpen, Universitas, 2014, 190). 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

De verzoekende partij wordt geen afdoende inzicht verschaft in welke mate de gezondheidstoestand 

van verzoekster werd overwogen alvorens de bestreden beslissing werd genomen. Dit is nochtans het 

doel van de formele motiveringsverplichting. 

Omwille van deze redenen dient een schending te worden vastgesteld van artikel 3 van de wet inzake 

de formele motivering van bestuurshandelingen, in samenhang gelezen met artikel 3 EVRM en artikel 

74/13 Vreemdelingenwet. 

4. Ondergeschikt, in zoverre dit al mogelijk zou zijn zonder miskenning van de formele motiveringsplicht, 

kan de gemachtigde zich evenmin baseren op het verslag van de ambtenaar-geneesheer van 10 

oktober 2017 om het tegendeel aannemelijk te maken, n.a.v. de meest recente medische 

regularisatieaanvraag van verzoekster. Door de verwerende partij wordt in de beslissing tot verwijdering 

niet verwezen naar dit verslag, waardoor men niet kan volstaan met een zgn. “motivering door 

verwijzing” (conform de rechtspraak van de Raad van State). 

De ambtenaar-adviseur miskent in zijn verslag bovendien compleet de ingeroepen elementen door 

verzoekster: 

A) In het advies van de arts-adviseur van de Dienst Vreemdelingenzaken wordt gesteld dat: “de 

diabetes mellitus type II en de arteriële hypertensie vormen […] geen reëel risico voor het leven of de 

fysieke integriteit, noch een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling” (pagina 2). 

Voor de overige, gestaafde problematiek van verzoekster (in het bijzonder haar ernstige psychiatrische 

problematiek) ontbreekt dergelijk besluit. Hieruit kan reeds worden afgeleid dat de arts-adviseur deze 

problematiek weerhoudt (of althans dit schijnt te weerhouden) als een reëel risico voor het leven of de 

fysieke integriteit van verzoekster, of als een reëel risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling. 

In de conclusie van de arts-adviseur op pagina 4 wordt daarentegen enkel gesproken over een 

“gemengde angststoornis met depressie”. Deze diagnose is veel te beperkt (zie het standaard medisch 

getuigschrift en de gevoegde bijlagen, die per e-mail van 10 mei 2017 werden overgemaakt aan de 

Dienst Vreemdelingenzaken: stuk 3 t.e.m. 7). 

Ter illustratie kan worden verwezen naar het standaard medisch getuigschrift, zoals gevoegd bij de 

aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet. De diagnose in het 

standaard medisch getuigschrift geeft op zeer gedetailleerde wijze de beschrijving weer van de aard en 

ernst van de aandoening op basis waarvan de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter Vreemdelingenwet wordt ingediend. Het gaat in het bijzonder om volgende elementen: een 

depressief beeld met anhedonie, een trieste stemming, verminderde eetlust, psychomotore retardatie, 

piekergedrag, sociale isolatie, desinteresse. Door de betrokken arts-specialist werd tevens 

posttraumatische stress onder de vorm van angsten, hyperarousal, nachtmerries, concentratie- en 

geheugenstoornissen, palpitaties en randpsychotische angsten. 

Ter illustratie kan tevens worden verwezen naar stuk 4 (het medisch verslag van de psychiater van 31 

maart 2017, waarbij deze stelt: “diagnostisch betreft het een depressie, ernstig met randpsychotische 

kenmerken versus een PTSD met randpsychotische kenmerken”). Dit document werd per e-mail van 10 

mei 2017 werden overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Er kan eveneens worden gewezen op stuk 5 (het medisch verslag van de psycholoog van 30 maart 

2017, waarbij deze stelt: “As 1 Chronische Post-Traumatische Stress Stoornis gepaard gaande met 

ernstige dissociatieve amnesie”). Ook dit document werd per e-mail van 10 mei 2017 werden 

overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Hieruit blijkt reeds dat de arts-adviseur zijn onderzoek kennelijk ten onrechte beperkt tot een “gemengde 

angststoornis met depressie”, hetgeen in strijd is met de voorgebrachte medische gegevens door 

verzoekster. 

B) De multidisciplinaire aanpak van de problematiek van verzoekster in het wijkgezondheidscentrum 

MediKuregem is absoluut noodzakelijk (zie hierboven). De noodzaak van deze aanpak wordt echter 

compleet foutief ingeschat én onderschat door de arts-adviseur. 

In het advies valt te lezen dat de arts-adviseur benadrukt dat er geen verslagen voorliggen van het 

“L’été te Anderlecht of D’ici et d’ailleurs te Molenbeek (of een andere SSM)” en dat verzoekster niet zou 

worden opgevolgd door een psychiater. Dit klopt niet. Verzoekster wordt opgevolgd door een psychiater 

(zie o.a. stuk 4 én allerhande andere actoren, zoals een psycholoog; zie stuk 5, een verpleegkundige; 

zie stuk 6, een gezondheidsmonitor; zie stuk 7, enzovoort). De psychiater van verzoekster stelde het 

standaard medisch getuigschrift op. Bovendien wordt verzoekster net wel zeer intensief begeleid, via de 

actoren verbonden aan het wijkgezondheidscentrum MediKuregem. De situatie van verzoekster vraagt 

bijstand van verschillende actoren op lokaal vlak, hetgeen zij verkrijgt (zie ook het medisch verslag 

onder stuk 8: “Ik wil nogmaals aanvoeren dat het juist dit aspect is wat van belang is in de evaluatie van 

de patiënte: dat zij op dit moment niet in staat is te functioneren zonder het netwerk dat zich rond haar 

heeft gevormd”). 
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Het is compleet onbegrijpelijk dat de arts-adviseur, rekening houdende met al deze verslagen, slechts 

oordeelt dat er nood is aan “mantelzorg voor toezicht op zelfzorg, dieet en medicatie-inname”. De 

multidisciplinaire aanpak die verzoekster moet verkrijgen is veel breder (zie hierboven) en absoluut 

noodzakelijk (zie hierboven). Verzoekster is op dit moment niet in staat om autonoom te functioneren. 

Haar toestand kan slechts stabiel blijven dankzij de voortdurende hulp van derden buiten het 

wijkgezondheidscentrum MediKuregem, via medewerkers binnen het wijkgezondheidscentrum 

MediKuregem (onthaalmedewerkers, gezondheidspromotor, diabetes-educator, psycholoog en de 

huitsarts) én het contact tussen deze personen onderling. Dokter Matthijs benadrukt dan ook dat er 

weinig patiënten zijn die nood hebben aan dergelijke intensieve begeleiding (stuk 8). 

De beoordeling van door de verwerende partij in welke mate verzoekster lijdt aan een ziekte dewelke 

een reëel risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, voldoet niet. 

C) In navolging van het voorgaande, wijst verzoekster er nog op dat het van een gebrek aan 

zorgvuldigheid en redelijkheid getuigt van de arts-adviseur om te oordelen dat de behandelings- en 

opvolgingsmogelijkheden in Kameroen beschikbaar zouden zijn zonder schijnbaar (voor zover de 

verzoekende partij dit kan nagaan, gelet op het ontbreken van een afdoende motivering op dit vlak) 

rekening te houden of een gelijkwaardige multidisciplinaire aanpak zoals in het wijkgezondheidscentrum 

MediKuregem beschikbaar zou zijn. 

De psychiatrische ernst van verzoekster noopt ertoe de beschikbaarheid namelijk niet enkel te baseren 

op de nood aan medicatie of specialistische zorg, maar tevens op beschikbaarheid van de 

ondersteuning en het dagelijks functioneren van verzoekster (zie de uiteenzetting in het eerste middel 

en stuk 8). Zoals de huisarts benadrukt, blijkt uit de voorgebrachte verslagen “hoe belangrijk omkadering 

en regelmatige opvolging is” (stuk 8). 

D) Tot slot voldoet ook het oordeel van de arts-adviseur over de toegankelijkheid van de noodzakelijke 

zorg in Kameroen niet. De arts-adviseur heeft vooreerst de noodzakelijke “mantelzorg” van verzoekster 

veel te beperkt onderzocht. Er wordt slechts gesteld dat verzoekster “enige vorm van mantelzorg” zou 

nodig hebben, hetgeen veel te beperkt is (zie de multidisciplinaire aanpak het in 

wijkgezondheidscentrum MediKuregem). De multidisciplinaire aanpak die verzoekster moet verkrijgen is 

veel breder dan hetgeen de arts-adviseur voorhoudt (zie hierboven) en absoluut noodzakelijk (zie 

hierboven). Verzoekster is op dit moment niet in staat om autonoom te functioneren. Haar toestand kan 

slechts stabiel blijven dankzij de voortdurende hulp van derden buiten het wijkgezondheidscentrum 

MediKuregem, via medewerkers binnen het wijkgezondheidscentrum MediKuregem 

(onthaalmedewerkers, gezondheidspromotor, diabetes-educator, psycholoog en de huisarts) én het 

contact tussen deze personen onderling. Dokter Matthijs benadrukt dan ook dat er weinig patiënten zijn 

die nood hebben aan dergelijke intensieve begeleiding (stuk 8). 

De arts-adviseur gaat er kennelijk vanuit dat verzoekster zal worden opgevangen door vrienden en 

familie, ook financieel. Deze veronderstelling houdt opnieuw geen rekening met de noodzakelijke hulp 

die aan verzoekster moet worden geboden (zie hierboven). Verzoekster heeft erg intensieve zorgen 

nodig, terwijl verzoekster al meer dan 13 jaar afwezig is gebleven uit Kameroen en haar banden dus 

zeer sterk verwaterd zijn. Er is zeer weinig contact gebleven met Kameroen. Haar situatie in 2017 is van 

een heel andere orde dan tijdens haar asielaanvraag in 2005 (waarnaar de arts-adviseur verwijst). 

Bovendien zijn de broer en vader van verzoekster ondertussen gestorven en is haar netwerk in 

Kameroen verdwenen. Zij heeft enkel nog haar zus als steunend familielid, die voor haar zorgt in België. 

De arts-adviseur gaat zelfs zover door te stellen dat er geen tegenindicatie zou bestaan dat verzoekster 

zelf een inkomen kan verwerven, terwijl de arts-adviseur uit de vastgestelde medische situatie zelf de 

beperking op haar arbeidsmogelijkheden kan afleiden. De psychiatrische problematiek van verzoekster 

weerhoudt haar er duidelijk van om een inkomen te kunnen verwerven (bv. stuk 4: “ze is erg passief, 

komt tot niks. Ze isoleert zich, is bang om buiten te komen” - “patiënte is wel erg psychomotorisch 

vertraagd en heeft een starende blik. Er is weinig spontane spraak. Hypomimiek”). De stelling van de 

arts-adviseur dat er “geen enkele aanwijzing in het dossier aanwezig” zou zijn dat verzoekster “niet zelf 

een inkomen uit arbeid zou kunnen bekomen” is kennelijk onredelijk en getuige van een (compleet) 

gebrek aan zorgvuldigheid doordat bij de beoordeling van zijn arbeidsmogelijkheden geen rekening 

wordt gehouden met de gekende medische situatie van verzoekster. 

Omwille van deze redenen dient een schending te worden vastgesteld van artikel 3 van de wet inzake 

de formele motivering van bestuurshandelingen, in samenhang gelezen met artikel 3 EVRM en artikel 

74/13 Vreemdelingenwet.”  

 

2.2 In het tweede middel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het EVRM, van artikel 7 

van het Handvest van de Grondrechten van de EU, van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, van het 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.  
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Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“1. De verzoekende partij beroept zich nadrukkelijk op de bescherming van artikel 3 EVRM en van 

artikel 8 EVRM, artikel 7 Handvest en artikel 74/13 Vreemdelingenwet gelet op het privéleven, 

gezinsleven en de gezondheidstoestand van de verzoekende partij. 

Verzoeker verwijst hiervoor naar de gekende feiten in het administratief dossier, gaande van de 

gezondheidstoestand van verzoekster (zie de uiteenzetting in het eerste middel) zowel als de zeer 

langdurige tijd dat verzoekster in België woonachtig is (haar asielaanvraag dateert van 3 januari 2005, 

d.w.z. bijna 13 jaar geleden) en de aanwezigheid van haar zus in België. Zij zorgt mede voor 

verzoekster, zoals de arts-adviseur in zijn advies van 10 oktober 2017 ook heeft bevestigd (“Alsook 

heeft betrokkene nog een zus hier in België wonen, deze staat op dit moment ook in voor betrokkene”; 

pagina 4). 

2. Artikel 8 van het EVRM is erop gericht om het individu te beschermen tegen een willekeurige 

overheidsinmenging in het gezinsleven. 

Hoewel artikel 8 EVRM geen absoluut recht omvat, zijn de Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden 

om, binnen de beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken tussen de 

concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, 

Nuñez/Noorwegen, §§ 68- 69). 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen: 

- een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak; 

- en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

Artikel 74/13 Vreemdelingenwet voorziet daarnaast dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

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

Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn (Richtlijn 2008/115/EG van 16 

december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer) en 

refereert naar artikel 8 EVRM (RvV 27 augustus 2014, nr. 128.267 in de zaak RvV 158 368 / IX). 

3. Door de verwerende partij werd bij het nemen van de bestreden beslissing echter geen enkele 

belangenafweging uitgevoerd t.a.v. artikel 8 EVRM en artikel 74/13 Vreemdelingenwet. 

De gemachtigde is nochtans gehouden om bij het nemen van een verwijderingsmaatregel de specifieke 

belangen van verzoeker nauwgezet af te wegen tegen het algemeen belang van de Belgische staat in 

het voeren van een immigratiecontrole. 

Hierom dient een schending te worden vastgesteld van artikel 8 EVRM, artikel 7 Handvest en artikel 

74/13 Vreemdelingenwet aangezien dit artikel bepaalt dat bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering de minister of zijn gemachtigde rekening moet houden met het hoger belang van het kind, 

het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde 

land. 

In het bijzonder wordt geen rekening gehouden met de partnerrelatie van verzoekster.” 

 

2.3 De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet 

hebben betrekking op de formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft 

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).  

 

De Raad stelt vast dat in casu de bestreden beslissing op duidelijke wijze de overwegingen in rechte en 

in feite weergeeft die hebben geleid tot deze beslissing. De voorziene motivering stelt verzoekende partij 

in staat kennis te nemen van de redenen die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen.  

 

Verzoekende partij betoogt dat uit de motivering van de bestreden beslissing op geen enkele manier 

blijkt dat rekening is gehouden met de ingeroepen elementen in de medische aanvraag om machtiging 

tot verblijf. De gezondheidstoestand van verzoekster wordt niet of niet voldoende in overweging 

genomen. De verwijderingsmaatregel is in strijd met artikel 3 van het EVRM aangezien zij hierdoor 

wordt onttrokken aan de noodzakelijke behandeling en medicatie.  
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In de motivering van het bestreden bevel wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 

7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, meer bepaald het in het Rijk verblijven zonder houder te zijn 

van de bij artikel 2 vereiste documenten. In het bestreden bevel zijn tevens de feitelijke overwegingen te 

vinden. De gemachtigde van de staatssecretaris stelt vast dat verzoekende partij niet in het bezit is van 

een geldig visum.  Dit wordt door verzoekende partij niet betwist, laat staan weerlegd.  

  

Verzoekende partij beperkt zich tot algemene beschouwingen. De Raad wijst erop dat het hoofdmotief 

van het bestreden bevel erin bestaat dat verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder de vereiste 

documenten. De Raad benadrukt dat de beslissing waarbij de medische aanvraag ongegrond wordt 

verklaard, niet verhindert dat een bevel om het grondgebied te verlaten wordt uitgereikt. De beslissing 

betreffende de medische aanvraag enerzijds en het bestreden bevel anderzijds rusten op verschillende 

rechtsgronden. Verzoekende partij maakt op generlei wijze aannemelijk dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de door hem in het bestreden bevel gedane vaststellingen 

kon komen. Aangezien voormelde motieven uit het bestreden bevel pertinent zijn, volstaan deze 

motieven en dient de gemachtigde niet bijkomend naar de medische problematiek te verwijzen.  

 

Waar verzoekende partij verwijst naar artikel 74/13 van de vreemdelingenwet dient te worden 

opgemerkt dat deze bepaling geen motiveringsplicht bevat. Voormeld artikel 74/13 bepaalt dat de 

verwerende partij bij het nemen van een beslissing tot verwijdering rekening moet houden met het hoger 

belang van het kind, het gezins- en familieleven en met de gezondheidstoestand van de betrokkene. Uit 

de stukken van het administratief dossier blijkt dat met betrekking tot de gezondheidstoestand een 

onderzoek werd gevoerd in het kader van de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Uit de beslissing van 16 oktober 2017 waarbij de medische 

aanvraag ongegrond werd verklaard, blijkt dat de verwerende partij, voorafgaand aan het nemen van 

het bestreden bevel, er zich van heeft vergewist dat de ingeroepen medische redenen geen reëel risico 

op een onmenselijke of vernederende behandeling uitmaken. Bovendien is het annulatieberoep tegen 

de beslissing betreffende de medische aanvraag verworpen. In het arrest nr. 202 612 van 17 april 2018 

wordt vastgesteld dat de arts-adviseur een zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd naar de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst en dat de 

conclusie dat er geen reëel risico is op een onmenselijke en vernederende behandeling aangezien 

adequate behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst, kan worden bijgetreden. 

Het betoog in het eerste middel waarbij de verzoekster ingaat op de motieven van de beslissing van 16 

oktober 2017 waarbij haar aanvraag van 13 juli 2016 om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard, is in casu niet dienstig, nu de thans 

bestreden beslissing het bevel om het grondgebied te verlaten van 16 oktober 2017 betreft.  

 

De schending van de formele motiveringsplicht en artikel 74/13 van de vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. Verder laat verzoekende partij na uiteen te zetten op welke wijze artikel 3 van het EVRM 

door het bestreden bevel wordt geschonden. Ook de schending van artikel 7 van het Handvest wordt 

niet aannemelijk gemaakt.  

 

Verzoekster betoogt vervolgens dat artikel 8 van het EVRM wordt geschonden nu zij reeds lange tijd in 

België woont, en haar zus mede voor haar zorgt. Evenmin is er rekening gehouden met verzoeksters 

relatie met een partner.  

 

In artikel 74/13 van de vreemdelingenwet is slechts bepaald dat wanneer (de gemachtigde van) de 

minister, c.q. de staatssecretaris, een beslissing tot verwijdering neemt, hij met bepaalde gegevens 

rekening moet houden en niet dat hij omtrent deze gegevens een bijkomende motivering moet voorzien. 

De verzoekster kan dan ook niet worden gevolgd waar zij stelt dat de formele motiveringsplicht is 

geschonden omdat in de bestreden beslissing niet wordt aangegeven dat rekening werd gehouden met 

de verplichting die voortvloeit uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Evenmin kan in artikel 8 van 

het EVRM een uitdrukkelijke verplichting tot motiveren worden gelezen.   

 

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

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

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag 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.  
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De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 8 van het EVRM en van artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven.  

 

Wanneer een schending van het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad dan ook in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven 

bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd op het 

recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 

oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61).  

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven, is een feitenkwestie. Het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een 

ruime term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven 

(EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 

153).  

 

Het is in de eerste plaats de taak van de verzoekster, die een schending van artikel 8 van het EVRM 

aanvoert, om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het 

bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de 

wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.  

 

In casu wijst de verzoekster erop dat zij een familieleven heeft met haar zus die mede voor haar zorgt.  

 

Het EHRM beperkt het begrip ‘gezinsleven’ in beginsel tot het kerngezin en gaat na of er een voldoende 

‘graad’ van gezinsleven kan worden vastgesteld. In de zaak Samsonnikov v. Estonia bevestigde het 

EHRM op algemene wijze dat het begrip “gezinsleven” geen betrekking heeft op volwassenen die niet 

tot het kerngezin behoren en die niet aangetoond hebben afhankelijk te zijn van hun familieleden. 

Derhalve dient de Raad om te beoordelen of er in casu sprake is van een gezinsleven, na te gaan of de 

banden tussen de verzoekster en haar zus in die mate hecht zijn en dat er een dermate graad van 

afhankelijkheid is tussen hen dat de bescherming van artikel 8 van het EVRM zich opdringt.  

 

De verzoekster toont dergelijke bijzondere afhankelijkheid niet aan. Er blijkt uit de stukken van het 

administratief dossier niet dat zij samenwoont met haar zus en/of dat haar zus voor haar zorgt. Zij 

brengt geen bewijzen aan waaruit blijkt dat verzoekster financieel afhankelijk is van haar zus en/of dat 

zij tot het kerngezin van haar zus behoort.  

 

Verzoekster verwijst tevens naar een relatie met een partner maar zet verder niets uiteen over deze 

partner. Zij toont immers niet aan met wie zij een relatie onderhoudt, noch sedert wanneer. Verzoekster 

toont bijgevolg in het geheel niet aan dat zij een relatie onderhoudt.   

 

Bijgevolg toont de verzoekster het bestaan van een beschermenswaardig gezins- of familieleven met 

een partner en met haar zus in de zin van artikel 8 van het EVRM niet aan. Tevens wijst verzoekster op 

haar privéleven in België. Ze verblijft meer dan 13 jaar in België. Uit de synthesenota nr. 5704732 van 

22 juni 2015, die zich in het administratief dossier bevindt, blijkt evenwel dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris met betrekking tot het gezins- en familieleven van de verzoekster heeft 

overwogen dat gewone sociale relaties niet onder de bescherming vallen van artikel 8 van het EVRM. 
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Dit ligt in de lijn van de vaste rechtspraak van de Raad van State waaruit blijkt dat gewone sociale 

relaties niet beschermd worden door artikel 8 van het EVRM (cf. RvS 27 juni 2007, nr. 172.824, RvS 14 

november 2005, nr. 151.290, RvS 15 februari 2005, nr. 140.615, RvS 23 januari 2002, nr. 102.840). Te 

dezen toont de verzoekster niet aan dat de door haar opgebouwde contacten in België een zodanige 

intensiteit hebben dat een verbreking van deze contacten als een schending van artikel 8 van het EVRM 

zou moeten beschouwd worden, nu uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat zij in het Rijk 

verblijft sedert 2004 en haar zus toekwam in 2012 waardoor de toepassing van artikel 8 van het EVRM 

zich opdringt. Voorts wordt erop gewezen dat het privéleven van de verzoekster zich heeft ontwikkeld in 

een tijd waarin zij zich ervan bewust was dat haar verblijfsstatus er toe leidt dat het voortbestaan van het 

privéleven in het gastland vanaf het begin precair is. Wanneer dit het geval is, zal er enkel in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 28 

juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, § 70; EHRM 4 december 2012, nr. 47017/09, § 70). In 

het arrest Nnyanzi t. het Verenigd Koninkrijk oordeelde het EHRM reeds, na te hebben vastgesteld dat 

de verzoekende partij geen gevestigde vreemdeling was en dat zij nooit een definitieve toelating had 

gekregen om in de betrokken lidstaat te verblijven, dat eender welk privéleven dat de verzoekende partij 

had opgebouwd tijdens haar verblijf in het Verenigd Koninkrijk, bij het afwegen van het legitieme 

publieke belang in een effectieve immigratiecontrole, niet tot gevolg zou hebben dat de uitwijzing een 

disproportionele inmenging in haar privéleven uitmaakte (EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, 

Nnyanzi/Verenigd Koninkrijk). In casu toont de verzoekster geen voldoende intense sociale of andere 

contacten aan die zij op het Belgisch grondgebied zou hebben om te besluiten tot een schending van 

het recht op een privéleven zoals vervat in artikel 8 van het EVRM. Ten overvloede kan er nog op 

worden gewezen dat de verzoekster evenmin aannemelijk maakt dat zij haar privéleven niet zou kunnen 

verderzetten in haar land van herkomst. De schending van artikel 8 van het EVRM en artikel 74/13 van 

de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekster niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de 

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

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

van artikel 8 van het EVRM, kan niet worden aangenomen.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden.  

 

Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de uitoefening van 

haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan 

slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur 

ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad 

niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer 

het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de 

motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). In de bestreden 

beslissing worden de motieven opgesomd op grond waarvan de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten binnen 0 dagen na de 

kennisgeving heeft besloten. De gemachtigde heeft enkel gebruik gemaakt van de hem bij wet 

toegekende bevoegdheden en de verzoekster toont niet aan dat hij hierbij op een kennelijk onredelijke 

wijze tot zijn besluit is gekomen. Bijgevolg kan niet worden volgehouden dat de gemachtigde bij het 

nemen van de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel heeft geschonden.  

 

Beide middelen zijn, in de mate dat ze ontvankelijk zijn, ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 
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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 zeventien april tweeduizend achttien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


