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 nr.  204 773 van 31 mei 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

  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 Albanese nationaliteit te zijn, op 7 maart 2018 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 van 23 januari 2018 tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 3 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 april 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat H. CHATCHATRIAN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, 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 30 augustus 2017 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 23 januari 2018 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf om medische 

redenen ontvankelijk, doch ongegrond. 

 

Op 23 januari 2018 nam de gemachtigde eveneens een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Deze beslissing vormt de bestreden beslissing. 
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Zij is gemotiveerd als volgt:  

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

De heer 

Naam + voornaam: D., R. 

geboortedatum: […]1986 

geboorteplaats: L. 

nationaliteit: Albanië 

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: op 14.03.2017 werd de derde asielaanvraag van 

betrokkene afgesloten met een niet in overwegingname door het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en Staatlozen. Het toegestane verblijf van maximaal 90 dagen op 180 dagen is heden 

ruimschoots overschreden. 

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

verminderd omdat: 

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

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

grondgebied te verlaten dd. 20.03.2017, ter kennis gegeven op 23.03.2017. 

…” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoeker voert in zijn eerste middel een schending aan van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, 

van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en 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). 

 

Hij verstrekt de volgende toelichting: 

 

“11.1.1. De verzoekende partij is van mening dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat ter 

kennis gegeven werd op 5 maart 2018, in strijd is met de materiële motiveringsplicht, artikel 74/13 en 

artikel 3 EVRM. 

 

11.1.2. De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door 

motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het 

administratief dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig 

(d.w.z. de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn. 

 

Algemeen wordt aangenomen dat de materiële motiveringsverplichting een procedureel en een 

inhoudelijk voorwerp heeft. 

 

De inhoudelijke motiveringsplicht gebiedt dat de motieven waarop een bestuurshandeling rust, 

deugdelijk zijn: de beslissing moet gedragen worden door motieven die in rechte en in feite 

aanvaardbaar zijn. 

 

11.1.3. In de thans bestreden beslissing geeft verwerende partij als 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: 
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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: op 14.03.2017 werd de derde asielaanvraag van 

betrokkene afgesloten met een niet in overwegingname door het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en Staatlozen. Het toegestane verblijf van maximaal 90 dagen op 180 dagen is heden 

ruimschoots overschreden. 

 

11.1.4. Indien er een bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven, moet steeds duidelijk 

gemotiveerd worden waarom zulks wordt gedaan en moet -in plaats van automatisch dergelijke 

beslissing af te geven - automatisch gemotiveerd en nagegaan worden of de uitvoering van dergelijke 

beslissing geen schendig inhoudt van de fundamentele, internationaal gevestigde grondrechten van 

elkeen. 

 

Zo leest verzoekende partij bijvoorbeeld niet in de bestreden beslissing dat rekening werd gehouden 

met alle elementen waarover verwerende partij, onder meer door het indienen van meerdere aanvragen 

ex. art. 9ter Vreemdelingenwet, beschikte. Zoals blijkt uit de aanvraag tot medische regularisatie is de 

verzoekende partij ernstig ziek en kan zij niet terugkeren naar haar land van herkomst omdat er aldaar 

geen adequate medische behandeling aanwezig is, hetgeen een schending van artikel 3 EVRM inhoudt. 

De uitwijzing van een zieke naar een land waar onvoldoende medische voorzieningen voorhanden zijn, 

kan dergelijke behandeling uitmaken. 

 

Zelfs al meende verwerende partij al dan niet terecht (Uw Raad moet zich over de 

ongegrondheidsbeslissing ex. art. 9ter Vreemdelingenwet dd. 23/01/2018 nog buigen) dat deze 

elementen niet kunnen weerhouden worden in het kader van een aanvraag tot verblijfsmachtiging, dan 

nog wil dit niet zeggen dat zij geen omstandigheid zijn waarmee rekening kan gehouden worden bij een 

beslissing om het grondgebied te verlaten. 

 

11.1.5. De wet stipuleert nochtans dat verwerende partij dient rekening te houden met het hoger belang 

van het kind, het gezins- en familieleven van een derdelander bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering. Artikel 74/13 vreemdelingenwet luidt immers als volgt: 

"Art. 74/13. p 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.]" 

Met haar gezondheidstoestand werd geen rekening gehouden (zie tweede middel). 

 

11.1.6. Verzoekende partij kan enkel maar concluderen dat de bestreden beslissing, geenszins 

gesteund is op aanvaardbare motieven. Verzoekende partij is aldus van mening dat verwerende partij 

het beginsel van de materiële motiveringsverplichting, het zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 74/13 

Vreemdelingenwet evenals artikel 3 EVRM heeft geschonden. 

1 EHRM, Tanko v. Finland, nr. 23634/94, 19 mei 1994.” 

 

In een tweede middel voert verzoeker een schending van de materiële motiveringsplicht, van het 

rechtszekerheidsbeginsel en van artikel 3 van het EVRM. 

 

Hij verschaft de volgende toelichting: 

 

“11.2.1. De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door 

motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het 

administratief dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig 

(dit wil zeggen de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn. 

 

Algemeen wordt aangenomen dat de materiële motiveringsplicht een procedureel en een inhoudelijk 

voorwerp heeft. 

 

De inhoudelijke motiveringsplicht gebiedt dat de motieven waarop een bestuurshandeling rust, 

deugdelijk zijn: de beslissing moet gedragen worden door motieven die in rechte en in feite 

aanvaardbaar zijn. 

 

11.2.2. Verzoekende partij kreeg tevens ten onrechte een ongegronde medische regularisatiebeslissing. 

Verzoekende partij heeft in dit beroep dd. 7 maart 2018 tevens geargumenteerd een eventuele 

weigering van het verzoek tot regularisatie en/of een eventuele uitwijzing van de verzoekende partij zou 

tot gevolg hebben dat artikel 3 EVRM wordt geschonden. Artikel 3 EVRM verbiedt dat een persoon 
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wordt onderworpen aan foltering of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. 

De uitwijzing van een zieke naar een land waar onvoldoende medische voorzieningen voorhanden zijn, 

kan dergelijke behandeling uitmaken. 

 

Verzoekende partij heeft immers een medische regularisatie aangevraagd omdat zij vreest onderworpen 

te worpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. 

 

In die zin maakt het thans bestreden bevel tevens een schending uit van artikel 3 EVRM. 

 

11.2.3. Vandaar is het aangewezen voor de duidelijkheid in het rechtsverkeer en dus voor de 

rechtszekerheid, het bestreden bevel uit het rechtsverkeer te verwijderen via een vernietiging als de 

medische regularisatiebeslissing vernietigd wordt, ongeacht of het destijds rechtsgeldig getroffen werd 

of niet. 

 

Verzoekende partij wenst in dit opzicht te verwijzen naar het arrest nr. 112 609 dd. 23 oktober2013. 

 

De thans bestreden beslissing heeft met andere woorden geen enkel nut in het rechtsverkeer en zorgt 

enkel voor juridische onduidelijkheid. 

 

In die zin zou het aldus niet logisch zijn mocht huidig bevel niet vernietigd worden. 

 

II.2.4. De thans bestreden beslissing schendt dan ook artikel 3 EVRM, de materiële motiveringsplicht en 

het rechtzekerheidsbeginsel.” 

 

Omwille van de verknochtheid van het betoog worden beide middelen samen behandeld. 

 

Kernbetoog van verzoeker is dat de gemachtigde overeenkomstig artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet en artikel 3 van het EVRM, rekening had moeten houden met zijn 

gezondheidsproblemen en zich niet enkel kon beperken tot de vaststelling dat de derde asielaanvraag 

werd afgesloten met een niet in overwegingneming door het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en Staatlozen en dat het toegestane verblijf van maximaal 90 dagen op 180 dagen 

ruimschoots overschreden is. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om 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 haar 

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. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de verplichting op aan de overheid om haar beslissing op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411, RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

Uit de bewoordingen van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet blijkt geen uitdrukkelijke 

motiveringsplicht. Verzoeker kan wel gevolgd worden dat bij het nemen van een verwijderingsbeslissing 

duidelijk moet blijken dat de gemachtigde heeft rekening gehouden met het hoger belang van het kind, 

het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand. De motieven dienaangaande kunnen evenwel 

ook blijken uit een samenhangende beslissing. De Raad stelt vast dat in casu blijkt dat de gemachtigde 

rekening heeft gehouden met de in deze bepaling vermelde elementen die relevant zijn in de 

voorliggende zaak. Verzoeker diende immers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

medische redenen. Uit het administratief dossier blijkt dat op dezelfde datum als deze van het bestreden 

bevel en door dezelfde attaché ook een beslissing werd genomen over deze aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van medische redenen en dat deze aanvraag ongegrond werd verklaard.  Verzoeker 
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diende tegen deze beslissing een beroep in  bij de Raad, die het beroep tegen deze beslissing bij arrest 

nr. 204 772 van 31 mei 2018 verwierp. In deze ongegrondheidsbeslissing wordt verwezen naar een 

medisch advies van 15 januari 2018 waarin de gezondheidssituatie van verzoeker uitgebreid wordt 

onderzocht. De arts-adviseur stelt echter vast dat hoewel bepaalde aandoeningen van verzoeker ernstig 

kunnen worden geacht, deze geen reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke integriteit van 

verzoeker of op een onmenselijke of vernederende behandeling gezien de opvolging en de behandeling 

beschikbaar en toegankelijk zijn in zijn land van herkomst. Bijgevolg zijn de motieven aangaande de 

medische situatie voor verzoeker bekend en moesten deze niet in het thans bestreden bevel herhaald 

worden. Ondergeschikt blijkt ook uit de synthesenota van 23 januari 2018 die zich in het administratief 

dossier bevindt dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met het gestelde in artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet. Wat de gezondheidstoestand betreft, waar verzoeker specifiek op wijst, wijst de 

gemachtigde op het advies van 15 januari 2018 dat aan de basis lag van de beslissing waarbij de 

aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond werd verklaard. Verzoeker 

betwist deze concrete vaststellingen niet.  

 

Er blijkt dan ook duidelijk dat de gemachtigde met de gezondheidsproblemen van verzoeker op 

zorgvuldige wijze rekening heeft gehouden maar heeft geoordeeld dat deze een verwijdering naar zijn 

herkomstland niet in de weg staan. Verzoeker kan niet dienstig verwijzen naar een arrest van de Raad 

waar de ongegrondheidsbeslissing over de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van medische 

redenen werd vernietigd en de Raad bijgevolg vaststelde dat omwille van het recht op een attest van 

immatriculatie het bevel omwille van de duidelijkheid in het rechtsverkeer moest worden vernietigd nu dit 

bevel moest worden geacht ingetrokken te zijn. Vooreerst heeft de Raad in casu de 

ongegrondheidsbeslissing niet vernietigd, en bijkomend is ondertussen de Vreemdelingenwet bij wet 

van 24 februari 2017 aangepast door het invoegen van een nieuw artikel 1/3 dat bepaalt dat indien de 

betrokkene overeenkomstig de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten voorlopig op het 

grondgebied mag blijven, in afwachting van een beslissing inzake deze verblijfsaanvraag of dit verzoek 

om internationale of tijdelijke bescherming, de uitvoerbaarheid van de maatregel tot verwijdering of 

terugdrijving enkel wordt opgeschort. Een schending van het rechtszekerheidsbeginsel blijkt bijgevolg 

niet. Verzoeker toont met zijn betoog niet aan dat de gemachtigde met enig dienstig element geen 

rekening zou hebben gehouden. Evenmin blijkt dat de gemachtigde bij zijn beoordeling is uitgegaan van 

onjuiste feitelijke gegevens, of dat hij die niet correct heeft beoordeeld of dat hij op grond daarvan niet in 

redelijkheid tot zijn besluit is gekomen. 

 

Een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht of van de 

zorgvuldigheidsplicht blijkt niet.  

 

Waar verzoeker nog wijst op de artikel 3 van het EVRM stelt de Raad vast dat hij zijn betoog over dit 

artikel beperkt tot de gezondheidsproblemen. Het volstaat dus naar bovenstaande vaststellingen te 

verwijzen inzake de ongegrondverklaring van de aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet wat de schending van dit artikel betreft. Bovendien heeft het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (hierna verkort het EHRM) in zijn arrest nr. 41738/10 in de zaak Paposhvili t. 

België van 13 december 2016 in zijn § 183 het volgende gesteld voor de toepassing van artikel 3 van 

het EVRM inzake verwijdering van vreemdelingen die lijden aan een ernstige ziekte, het gaat om 

“situaties die de verwijdering inhouden van ernstig zieke vreemdelingen waar ernstige aanwijzingen 

voorliggen dat hij of zij, ook al ligt geen imminent risico op overlijden voor, een reëel risico loopt in geval 

van afwezigheid van een gepaste behandeling in de ontvangende staat of het gebrek aan toegang tot 

een dergelijke behandeling, op blootstelling aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang 

van zijn of haar gezondheidstoestand resulterend in een intens lijden of in een betekenisvolle 

vermindering van de levensverwachting (eigen vertaling)”. Hieruit blijkt dat het EHRM, ook al wordt niet 

langer een imminent risico op overlijden vereist, de lat nog steeds zeer hoog legt vooraleer het 

aanvaardt dat een schending van artikel 3 van het EVRM zich kan voordoen voor een zieke 

vreemdeling. Verzoeker kan niet redelijkerwijs voorhouden dat in een van de door hem voorgelegde 

medische attesten, een behandelende arts op een dergelijk risico heeft gewezen.  

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Het middel is ongegrond. 
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3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

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

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

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

nietigverklaring verworpen.  

 

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 eenendertig mei tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


