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 nr. 205 627 van 21 juni 2018 

in de zaken RvV X / II en RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 4 januari 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 en voor Maatschappelijke 

Integratie gedateerd op 09.11.2017 (bijlage 13)” (RvV X). 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun 

minderjarige kinderen X en X, die beiden verklaren van Albanese nationaliteit te zijn, op 4 januari 2018 

hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van “de 

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

Integratie gedateerd op 09.11.2017 (bijlage 13)” (RvV X). 

 

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’s met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikkingen van 5 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 maart 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

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

advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over het voorwerp van het beroep RvV X  

 

Overeenkomstig artikel 39/69, tweede lid, 3°, juncto artikel 39/78, eerste lid, van wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) dient het verzoekschrift de beslissing te vermelden 

waartegen het beroep gericht is. Conform artikel 39/69, derde lid, 1°, juncto artikel 39/78, eerste lid, van 
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de vreemdelingenwet wordt het beroep niet op de rol geplaatst indien het verzoekschrift niet vergezeld 

gaat van een afschrift van de bestreden akte of van het stuk waarbij de handeling ter kennis is gebracht 

van de verzoekende partij.  

 

Het voorwerp van het beroep, zoals in het verzoekschrift wordt aangeduid, bepaalt de grenzen van de 

rechtsstrijd en van de vernietiging die door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

eventueel kan worden uitgesproken. Een nauwkeurige omschrijving van het voorwerp is aldus van 

kapitaal belang voor het verloop van het geding (R. STEVENS, Raad van State, Afdeling 

bestuursrechtspraak, 2.procesverloop, in J. DUJARDIN, I. OPDEBEEK, M. VAN DAMME en J. VANDE 

LANOTTE (ed.), Administratieve Rechtsbibliotheek (algemene reeks nr. 10), Brugge, Die Keure, 2007, 

56). 

 

De omvang van een annulatieberoep moet in de eerste plaats worden bepaald aan de hand van de 

inhoud en de bewoordingen van het inleidend verzoekschrift (RvS 27 januari 2004, nr. 127.436). 

 

De rechtspleging voor de Raad is inquisitoriaal. Om uit te maken welke overheidshandelingen een 

verzoekende partij definitief uit het rechtsverkeer beoogt te doen verdwijnen, moet de Raad niet enkel 

acht slaan op het voorwerp, aangeduid in het verzoekschrift, maar kan hij ook nagaan welk resultaat 

een verzoekende partij beoogt te bereiken. Bij dat nazicht kunnen als relevante gegevens in aanmerking 

worden genomen: het belang waarop de verzoekende partij zich beroept, alsook, en vooral, de middelen 

die zij aanvoert, met name de vraag op welke rechtshandeling zij zinvol betrokken kunnen worden (cf. 

RvS 29 september 2003, nr. 123.578). 

 

In de zaak met rolnummer RvV X hebben de verzoekers het voorwerp van het beroep als volgt 

omschreven: “Verzoekende partij heeft hierbij de eer beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en voor Maatschappelijke Integratie 

gedateerd op 09.11.2017 (Bijlage 13; stuk 1)”. De hoofdgriffier van de Raad heeft evenwel vastgesteld 

dat de verzoekers verzuimd hebben het als stuk 1 van de inventaris bedoelde document toe te voegen, 

zodat het verzoekschrift niet vergezeld ging van een afschrift van de bestreden akte, dan wel een 

afschrift van de akte van kennisgeving. Op 11 januari 2018 werden de verzoekers dan ook verzocht om 

het verzoekschrift binnen de acht dagen te regulariseren overeenkomstig artikel 39/69, vierde lid, juncto 

artikel 39/78, eerste lid, van de vreemdelingenwet. Op 17 januari 2018, bij een aangetekend schrijven, 

hebben de verzoekers hierop als volgt geantwoord: “Voor de verzoekende partij werden op korte termijn 

twee beroepen ingediend, met name tegen een bevel om het grondgebied te verlaten (een bijlage 13 

van 09.11.2017) en een negatieve beslissing over een aanvraag op basis van artikel 9ter 

Vreemdelingenwet (van 09.11.2017). Voor de goede orde kan u daarom een afschrift aantreffen van 

beide beslissingen, evenals van de akte van betekening. De precieze bestreden beslissing is in elk 

verzoekschrift aangegeven onder punt 2 (“de bestreden beslissing”)”. Hoewel gewag wordt gemaakt van 

twee beslissingen (beide beslissingen) stelt de Raad vast dat er drie afschriften van drie afzonderlijke 

beslissingen worden bijgebracht. Met een dergelijk antwoord voldoen de verzoekers evenwel niet op 

een nauwkeurige wijze aan het verzoek om regularisatie. Er werd immers op duidelijke wijze gevraagd 

om een afschrift van de bestreden akte in de zaak met rolnummer RvV X bij te brengen, er werd niet 

gevraagd om een afschrift over te maken van de beslissingen waartegen, in verschillende zaken en kort 

op elkaar, afzonderlijke beroepen werden ingediend. Het kwam dan ook aan de verzoekers zelf toe om 

hun verzoekschrift in de zaak met rolnummer RvV X op correcte wijze te regulariseren door een afschrift 

toe te voegen van de beslissing waartegen in deze zaak een beroep wordt ingediend. In de brief van 17 

januari 2018 maken de verzoekers bovendien gewag van twee beslissingen (“beide beslissingen”), met 

name enerzijds een bevel om het grondgebied te verlaten en anderzijds een beslissing inzake een 

aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, terwijl bij de brief drie onderscheiden 

beslissingen worden gevoegd: twee verschillende bevelen om het grondgebied te verlaten, getroffen op 

9 november 2017, en één beslissing van diezelfde datum waarbij een aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard. De verzoekers 

verwijzen voorts in hun brief nog naar de uiteenzetting onder punt 2. in “elk” verzoekschrift, doch onder 

dit punt 2. wordt in het onderhavige verzoekschrift, zoals hoger geciteerd, slechts vaagweg verwezen 

naar “de beslissing” van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) van 9 november 2017, waarbij, tussen 

haakjes, een bijlage 13 wordt vermeld. Ook deze omschrijving laat dus niet toe om op precieze wijze te 

bepalen tegen welk van de twee in de brief van 17 januari 2018 vervatte bijlagen 13 het beroep precies 

is gericht.  
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In de uiteenzettingen van het verzoekschrift maken de verzoekers, zowel bij de uiteenzetting van het 

voorwerp van het beroep als bij de uiteenzetting van de feiten, van de ontvankelijkheid, van het moeilijk 

te herstellen ernstig nadeel en van de middelen, op consistente wijze gewag van één bestreden 

beslissing en één bevel om het grondgebied te verlaten. In de uiteenzettingen van het belang, het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel en de middelen wordt telkens verwezen naar “de verzoekende 

partij” in het enkelvoud, waarbij meerdere malen de naam van de eerste verzoeker wordt vernoemd en 

waarbij op uitgebreide wijze wordt verwezen naar diens medische toestand, alsook naar de middelen 

die werden aangevoerd tegen de beslissing van 9 november 2017, waarbij deze medische toestand 

werd beoordeeld in het licht van de voorwaarden van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Nergens 

wordt evenwel de naam van de tweede verzoekster vernoemd. De raadsman van de verzoekers kan 

dan ook niet worden gevolgd waar hij ter terechtzitting stelt dat uit de vermelding van de identiteit van de 

verzoekende partijen op p. 1 van het verzoekschrift in de zaak nr. 215 637 kan worden afgeleid dat het 

beroep is gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten dat werd getroffen ten aanzien van de 

tweede verzoekster en de minderjarige kinderen van de verzoekers. De Raad wijst er op dat de 

verplichting, voortvloeiend uit artikel 39/69, tweede lid, 1°, juncto artikel 39/78, eerste lid, van de 

vreemdelingenwet, om “de naam, nationaliteit, woonplaats van de verzoekende partij, en het kenmerk 

van haar dossier bij de verwerende partij zoals vermeld op de bestreden beslissing”  te vermelden, dient 

te worden onderscheiden enerzijds van de verplichting voortvloeiend uit artikel 39/69, tweede lid, 3°, 

juncto artikel 39/78, eerste lid, van diezelfde wet, om de beslissing te vermelden waartegen het beroep 

is gericht en anderzijds van de verplichting voortvloeiend uit artikel 39/69, derde lid, 1°, juncto artikel 

39/78, eerste lid, van diezelfde wet om een afschrift bij te brengen van de bestreden akte (of van de akte 

van kennisgeving).  

 

De Raad stelt verder vast dat het verzoekschrift in de zaak met rolnummer RvV X, op de identiteit van 

de verzoekende partij(en) na, in identieke bewoordingen is opgesteld als het verzoekschrift in de zaak 

RvV X De verzoekers brengen identiek hetzelfde betoog naar voor met betrekking tot “het 

referentienummer van het dossier van de verwerende partij”, “de  bestreden beslissing”, “behandeling 

voor de Nederlandstalige Kamer”, “kosteloze rechtspleging”, “woonstkeuze”, “feiten”, “ontvankelijkheid” 

met inbegrip van “tijdigheid ratione temporis” en “belang in hoofde van de verzoekende partij”, “de 

vordering tot schorsing” met inbegrip van “de bestreden beslissing is vatbaar voor vernietiging” en “het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel” alsook de “middelen”. Ook het petitum van het verzoekschrift is  

woordelijk identiek aan het petitum van het verzoekschrift in de zaak RvV X. Uit hetgeen voorafgaat 

blijkt dat er, gelet op de bewoordingen van het verzoekschrift en gelet op de slordige en onnauwkeurige 

regularisatie van het verzoekschrift, door de verzoekers niet voldoende duidelijkheid werd geboden 

omtrent de beslissing waartegen het beroep is gericht. Bij het verzoekschrift in de zaak RvV 215 634 

werd echter wel reeds bij de gedinginleidende akte een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd, 

met name de beslissing van de gemachtigde van 9 november 2017, waarbij aan de heer E. E., eerste 

verzoeker, een bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven (bijlage 13).  

 

Gelet op het consistente woordgebruik waaruit blijkt dat in de zaak RvV X slechts tegen één bevel om 

het grondgebied te verlaten een beroep wordt ingediend, gelet op de slordige en onduidelijke 

regularisatie van het verzoekschrift, en gelet op de identieke verzoekschriften in de zaken met 

rolnummers RvV X en RvV X, kan de Raad enkel aannemen dat ook het verzoekschrift in de zaak RvV 

X is gericht tegen de beslissing van de gemachtigde van 9 november 2017 waarbij aan de heer E. E., 

eerste verzoeker, een bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven (bijlage 13). 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekschriften in de zaken RvV X en RvV X allebei zijn gericht tegen 

dezelfde bestreden beslissing. 

 

Er dient dan ook te worden gewezen op het bepaalde in artikel 39/68-2 van de vreemdelingenwet: 

 

“Indien een verzoekende partij meerdere ontvankelijke verzoekschriften heeft ingediend tegen dezelfde 

bestreden beslissing dan worden deze beroepen van rechtswege gevoegd. In dit geval oordeelt de 

Raad op grond van het als laatste ingediende verzoekschrift, tenzij de verzoekende partij uitdrukkelijk 

aan de Raad en ten laatste ter terechtzitting, het verzoekschrift aanduidt op grond waarvan hij dient te 

oordelen. De verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van de overige ingediende 

verzoekschriften. 

Betreft het een collectief beroep, dan oordeelt de Raad op grond van het als laatste ingediende 

verzoekschrift, tenzij alle verzoekende partijen uitdrukkelijk en collectief aan de Raad en ten laatste ter  
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terechtzitting, het verzoekschrift aanduiden op grond waarvan hij dient te oordelen. De verzoekende 

partijen worden geacht afstand te doen van de overige ingediende verzoekschriften.” 

 

De zaken met rolnummers RvV X en RvV X worden derhalve van rechtswege gevoegd. 

 

De advocaat van de verzoekers merkt ter terechtzitting op dat het verzoekschrift in de zaak met 

rolnummer RvV X kan worden weerhouden.  

 

Bijgevolg wordt in de zaak met rolnummer RvV X de afstand van geding vastgesteld. 

 

3. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak  

 

Op 7 augustus 2017 dienen de verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

Op 9 november 2017 beslist de gemachtigde dat deze aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond is. Het 

beroep dat de verzoekers tegen dezen beslissing indienden, werd door de Raad verworpen op 21 juni 

2018 (RvV 21 juni 2018, nr. 205 626).  

  

Tevens op 9 november 2017 beslist de gemachtigde tot de afgifte van bevelen om het grondgebied te 

verlaten.  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten, getroffen ten aanzien van de heer E. E., eerste verzoeker, is 

de thans bestreden beslissing. Zij werd, onder de vorm van een bijlage 13, ter kennis gebracht op 5 

december 2017 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“De heer, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: E., E. 

Geboortedatum: (…)1984 

Geboorteplaats: . 

Nationaliteit: Albanië 

 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 0 dagen (onmiddellijk) na de kennisgeving: 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van 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, 2° van de wet van 15 december 1980, is hij een vreemdeling vrijgesteld 

van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode 

van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen: betrokkene verklaart in 

zijn asielprocedure op 07.10.2016 het grondgebied te hebben betreden. Op 14.04.2017 werd zijn 

asielprocedure afgesloten door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 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 

grondgebied te verlaten d.d. 18.01.2017, hem ter kennis gegeven op 23.01.2017 en uitstel toegekend 

tot 05.05.2017.” 

 

4. Over de ontvankelijkheid (RvV 215 637) 
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De tweede verzoekster, mevrouw G. A., beschikt niet over de vereiste hoedanigheid om de vernietiging 

te vorderen van de bestreden beslissing. Deze beslissing werd immers enkel getroffen ten aanzien van 

de eerste verzoeker, de heer E. E.  

 

De verzoekers beschikken evenmin over de vereiste hoedanigheid in de mate dat zij optreden als 

wettelijke vertegenwoordiger van hun minderjarige kinderen. Ook deze kinderen zijn niet de 

rechtsadressaat van de thans bestreden beslissing. 

 

Het beroep is derhalve enkel ontvankelijk in hoofde van de heer E. E., hierna “de verzoeker” genoemd.   

 

5. Onderzoek van het beroep (RvV X)  

 

5.1. In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag 

tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te New York 

op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de 

wet van 29 juli 1991), van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

redelijkheidsbeginsel.  

 

Het middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“1. De verzoekende partij 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 de heer E. E. werd op 7 augustus 2017 een aanvraag ingediend op grond van bovenvermeld 

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

Dr. B. (psychiater). 

 

De heer E. E. kampt met een uitgebreide voorgeschiedenis van psychotische problemen. Ook actueel 

heeft hij te kampen met een ernstige mentale problematiek, bestaande uitverwardheid met auditieve 

hallucinaties, een concentratieproblematiek, denkstoornissen, contactproblemen, derealistatie met 

waanbeelden en een effectieve problematiek en een vermoedelijke diagnose van schizofrenie. 

 

Hij dient verschillende vormen van medicatie te nemen (Risperdal, Seroquel en Abilify). 

 

Medicatie alleen is onvoldoende. Een opname is noodzakelijk, maar door een gebrek aan ziekte-inzicht 

van de heer E. E. is deze opname thans niet mogelijk op vrijwillige basis. 

 

Gezien de medische problematiek, wordt er door Dr. Beckers een ongunstige prognose gemaakt over 

het verloop van de psychotische problemen van de heer E.. 

 

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 verzoeker) 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. 

 

De verzoekende partij benadrukt dat de heer E. E. kampt met een uitgebreide voorgeschiedenis van 

psychotische problemen. Ook actueel heeft hij te kampen met een ernstige mentale problematiek, 

bestaande uitverwardheid met auditieve hallucinaties, een concentratieproblematiek, denkstoornissen, 
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contactproblemen, derealistatie met waanbeelden en een effectieve problematiek en een vermoedelijke 

diagnose van schizofrenie. 

 

Hij dient verschillende vormen van medicatie te nemen (Risperdal, Seroquel en Abilify). 

 

Medicatie alleen is onvoldoende. Een opname is noodzakelijk, maar door een gebrek aan ziekte-inzicht 

van de heer E. E. is deze opname thans niet mogelijk op vrijwillige basis. 

 

Gezien de medische problematiek, wordt er door Dr. B. een ongunstige prognose gemaakt over het 

verloop van de psychotische problemen van de heer E.. 

 

Het gezin van de heer E. E. geeft momenteel de nodige mantelzorg aan hem. 

 

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. De verzoekende partij 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 de verzoekende partij het land moet verlaten? 

 

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). 

 

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 8 

november 2017 om het tegendeel aannemelijk te maken, n.a.v. de medische regularisatieaanvraag van 
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de verzoekende partij. 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 de 

verzoekende partij in het licht van de vereisten van artikel 9ter Vreemdelingenwet. De verzoekende 

partij verwijst hiervoor naar de ingeroepen elementen in hun verzoekschrift tot schorsing en 

nietigverklaring van de beslissing van de verwerende partij van 9 november 2017 waarbij de aanvraag 

tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond 

werd verklaard. 

 

De verzoekende partij wijst in het bijzonder op volgende vaststellingen: 

 

a. Door de arts-adviseur worden de vermelde elementen in het standaard medisch getuigschrift van Dr. 

B. overgenomen in zijn advies. Op pagina één van zijn advies wordt hiertoe een omschrijving gegeven 

zoals hierboven weergegeven. 

 

Er wordt echter niet geconcludeerd of (1) de ziekte van de heer E. E. een reëel risico inhoudt voor zijn 

leven of voor zijn fysieke integriteit, of (2) de ziekte van de heer E. E. een reëel risico op onmenselijke of 

vernederende behandeling inhoudt doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land 

van herkomst of het land van verblijf. 

 

Slechts in de conclusie op pagina 4 van het advies van de arts-adviseur leest de verzoekende partij als 

volgt: “vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de psychische pathologie bij de 

betrokkene, hoewel dit kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan 

inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, 

geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling en 

opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Albanië”. 

 

De arts-adviseur lijkt derhalve te concluderen dat de ziekte van de heer E. E. een reëel risico inhoudt 

voor zijn leven of voor zijn fysieke integriteit en een reëel risico op onmenselijke of vernederende 

behandeling betekent. 

 

Artikel 9ter, §1, eerste lid Vreemdelingenwet stelt als volgt: 

De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige 

wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of 

een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging tot verblijf in 

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

Gelet op de redactie van artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet houdt deze bepaling 

duidelijk twee mogelijkheden in wat betreft de ziekte voorgelegd door de betrokkene, met name: 

- de ziekte houdt een reëel risico in voor het leven of voor de fysieke integriteit, of 

- de ziekte houdt een reëel risico in op onmenselijke of vernederende behandeling doordat er geen 

adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst of het land van verblijf. 

Beide mogelijkheden doen zich derhalve voor. Hieruit blijkt de ernst van de ziekte van de heer E. E. 

 

b. De arts-adviseur stelt in zijn advies evenwel dat de “behandeling en opvolging beschikbaar en 

toegankelijk zijn in Albanië”. Op basis van deze bewering wordt de aanvraag van verzoeker afgewezen. 

Voor het onderbouwen van deze bewering, baseert de arts-adviseur zich op informatie van de MedCOI-

databank (die niet-publiek is). 

 

De gemachtigde verwijst derhalve naar het advies van de arts-adviseur, waarna de arts-adviseur op zijn 

beurt verwijst naar informatie afkomstig van de MedCOI-databank (die niet-publiek is). Door de arts-

adviseur wordt herhaaldelijk kort verwezen naar deze informatie. 

 

Enkel de beslissing van de verwerende partij en het advies van de arts-adviseur werden aan de 

verzoekende partij ter kennis gebracht. De informatie van de MedCOI-databank zou zijn toegevoegd 

aan het administratief dossier, maar werd verzoeker niet ter kennis gebracht. 

 

De verzoekende partij baseert zich hierom op een schending van de formele motiveringsverplichting. 
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Artikel 3 van de formele motiveringswet vereist dat individuele beslissingen formeel moeten gemotiveerd 

worden. Dit betekent dat “in de beslissing zelf” de juridische en feitelijke overwegingen moeten vermeld 

worden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

 

Een uitzondering op de regel dat de motivering “in de beslissing zelf” dient te gebeuren, betreft de 

verwijzing naar andere stukken. Deze vorm van motivering is erkend door de Raad van State (zie o.a. 

RvS 6 juli 1995, nr. 54.370). Niettemin gaf de Raad van State te kennen dat ter voldoening van de 

formele motiveringsplicht vier cumulatieve voorwaarden moeten vervuld zijn (I. OPDEBEEK en A. 

COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 1999, 131): 

- de inhoud van de het stuk waarnaar wordt verwezen moet aan de bestuurde ter kennis worden 

gebracht; 

- het stuk waarnaar wordt verwezen moet vervolgens zelf afdoende zijn gemotiveerd; 

- de handeling waarnaar wordt verwezen moet duidelijk worden bijgetreden in de uiteindelijke beslissing; 

- en tenslotte dient er eensgezindheid te zijn binnen de voorbereidende handelingen waarnaar wordt 

verwezen. 

(zie de vaststaande rechtspraak van de Raad van State, bv. arrest nr. 237.689 van 16 maart 2017, p. 

15-16; eigen accentuering). 

 

In casu dienen deze voorwaarden te worden afgetoetst, waaruit onmiddellijk blijkt dat de inhoud van de 

het stuk waarnaar wordt verwezen niet aan de verzoekende partij ter kennis werd gebracht. Dat dit stuk 

aan het administratief dossier zou zijn toegevoegd, kan niet volstaan conform de criteria van de Raad 

van State. 

 

Door de verwerende partij werd de afkomstige informatie uit de MedCOI-databank niet aan de 

verzoekende partij ter kennis gebracht. Of deze documenten zelf afdoende zijn gemotiveerd, kan de 

verzoekende partij evenmin nagaan. 

 

De verzoekende partij kan deze informatie ook niet zelf consulteren, aangezien de MedCOI-databank 

niet-publiek is. 

 

Het blijkt evenwel dat deze informatie doorslaggevend is. 

 

De arts-adviseur concludeert immers dat de ziekte van de heer E. E. een reëel risico inhoudt voor zijn 

leven of voor zijn fysieke integriteit en een reëel risico op onmenselijke of vernederende behandeling 

betekent. Slechts doordat, op basis van informatie uit de MedCOI-databank, de “behandeling en 

opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Albanië” wordt de aanvraag van de verzoekende partij 

afgewezen. 

De gegeven motivering stelt de verzoekende partij derhalve niet in staat te begrijpen op welke juridische 

en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat hierdoor niet voldaan is aan het 

doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Door de verzoekende partij wordt daarom een schending van de formele motiveringsplicht bepleit, zoals 

deze volgt uit artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van voormelde wet van 29 juli 

1991 dringt zich derhalve op. 

 

c. Slechts in ondergeschikte orde, enkel op basis van de beperkte weergave door de arts-adviseur van 

de (vermeende) informatie afkomstig uit de MedCOI-databank kan de verzoekende partij volgende 

opmerkingen maken. Deze opmerkingen doen op geen enkele wijze afbreuk aan bovenvermelde 

schending van de formele motiveringsverplichting in hoofde van de verwerende partij. 

 

Door de arts-adviseur wordt gesteld dat er “geen elementen in het dossier” zouden zijn “die er op wijzen 

dat betrokkene geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in zijn land van herkomst”. Dit stelling is 

kennelijk onredelijk en getuigt van een gebrek aan zorgvuldigheid. De heer E. E. kampt immers met een 

ernstige mentale problematiek, bestaande uitverwardheid met auditieve hallucinaties, een 

concentratieproblematiek, denkstoornissen, contactproblemen, derealistatie met waanbeelden en een 

effectieve problematiek en een vermoedelijke diagnose van schizofrenie. Een opname is zelfs nodig. 

Hieruit blijkt dan ook overduidelijk dat de toegang van de heer E. E. tot de arbeidsmarkt uitermate 

beperkt is of zelfs afwezig. 

 

De arts-adviseur drukt dit uit door zijn eigen bewering te corrigeren door te stellen dat “gezien de 

pathologie” er “onder begeleiding naar een gepaste arbeidssituatie” moet gezocht worden. De arts-
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adviseur blijft op dit punt zeer vaag. Er wordt niet aangegeven welke “gepaste arbeidssituatie” er voor 

de heer E. E. mogelijk zou zijn. Evenmin blijkt welke “begeleiding” de arts-adviseur voor ogen heeft. 

 

Deze vaststellingen zijn nochtans cruciaal. De arts-adviseur stelt namelijk dat de heer E. E. zelf zou 

kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de “noodzakelijke hulp”. De arts-adviseur handelt 

op dit punt dan ook onzorgvuldig. 

 

De arts-adviseur, inzake de beoordeling van de beschikbaarheid van de zorgen en opvolging, stelt 

tevens dat de heer E. E. in zijn “thuisland” (Albanië) kan worden opgevangen. De arts-adviseur stelt dat 

“psychiatrische hulp” zowel ambulant als in een hospitaal beschikbaar is. De arts-adviseur spitst dit 

onderzoek toe op een zeer algemene “psychiatrische hulp”. 

 

Zoals eerder al aangegeven, is de situatie van de heer E. E. echter zeer ernstig. Dit wordt nog verergerd 

doordat hijzelf geen ziekte-inzicht heeft. De noodzakelijke hulpverlening voor de heer E. E. is dan ook 

niet terug te brengen tot een algemene “psychiatrische hulp”. Integendeel, de noodzakelijke 

hulpverlening dient veel gespecialiseerder te zijn. Er dient tevens te worden voorzien in een opname 

(zie het standaard medisch attest). 

 

Dit onderzoek van de arts-adviseur inzake de beoordeling van de beschikbaarheid van de zorgen en 

opvolging in Albanië voldoet hierom niet. 

 

De ambtenaar-geneesheer is gehouden een onderzoek te voeren naar het bestaan van de zorgen in het 

land van herkomst (de beschikbaarheid) als de daadwerkelijke mogelijkheid voor de aanvrager om er in 

zijn individuele geval toegang toe te hebben (dit is de daadwerkelijke toegankelijkheid). Dit onderzoek 

van beide criteria dient geval per geval te gebeuren, rekening houdende met de individuele situatie van 

de aanvrager (RvV 19 november 2013, nr. 225.522). 

 

Een algemene beoordeling van vermeende “psychiatrische hulp” voldoet hier niet aan. 

 

Omwille van al deze redenen wordt door de verzoekende partij een schending bepleit van artikel 3 

EVRM, artikel 9ter Vreemdelingenwet, het redelijkheidsbeginsel, de materiële motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel.” 

 

5.1.1. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid ertoe in de 

akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde 

liggen en dit op afdoende wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering 

pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 

oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

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

weergeeft die hebben geleid tot deze beslissing. In de motivering van het bestreden bevel wordt 

verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 7, eerste lid, 2°, van de vreemdelingenwet. De 

gemachtigde geeft tevens de feitelijke vaststellingen weer die hebben geleid tot de afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten. Zo geeft hij aan dat de verzoeker een vreemdeling is die vrijgesteld is 

van de visumplicht en dat hij langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een 

periode van 180 dagen, voorzien in artikel 20 van de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen. Deze 

vaststelling wordt verder concreet toegelicht als volgt: “betrokkene verklaart in zijn asielprocedure op 

07.10.2016 het grondgebied te hebben betreden. Op 14.04.2017 werd zijn asielprocedure afgesloten 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het toegestane verblijf van maximaal 90 dagen op 180 

dagen is heden ruimschoots overschreden.” De gemachtigde heeft tevens beslist dat de verzoeker geen 

termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan. Ook hieromtrent wordt uitdrukkelijk gemotiveerd in feite 

en in rechte. De gemachtigde verwijst naar artikel 74/14, §3, 4°, van de vreemdelingenwet en licht toe 
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dat de termijn om het grondgebied te verlaten naar nul dagen wordt verminderd omdat de verzoeker 

geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 18 januari 2017, ter 

kennis gebracht op 23 januari 2017 en uitstel toegekend tot 5 mei 2017. Deze juridische en feitelijke 

vaststellingen worden door de verzoeker niet betwist, laat staan weerlegd. De verzoeker kan niet 

worden gevolgd waar hij stelt dat hij moet speculeren welke motieven hebben meegespeeld bij het 

nemen van de bestreden beslissing. De in de akte opgenomen motieven stellen de verzoeker op 

afdoende wijze in staat kennis te nemen van de redenen die aan deze beslissing ten grondslag liggen.  

 

Waar de verzoeker verwijst naar zijn medische toestand en naar zijn medische verblijfsaanvraag op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, merkt de Raad op dat artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, in tegenstelling tot hetgeen de verzoeker voorhoudt, niet impliceert dat de 

gemachtigde verplicht is om in de akte van de verwijderingsmaatregel zelve een uitdrukkelijke 

motivering op te nemen omtrent de gezondheidstoestand.  

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht strekt er met name enkel toe om de motieven, in rechte en in feite, 

mee te delen waarom werd besloten tot het treffen van een bevel om het grondgebied te verlaten, maar 

dit reikt niet zover dat tevens uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd waarom er geen uitzondering wordt 

gemaakt die toelaat af te zien van de algemene verplichting om in het geval van artikel 7, eerste lid, 2°, 

van de vreemdelingenwet een bevel af te leveren. Het volstaat met andere woorden dat de 

gemachtigde, voorafgaand aan het treffen van het bestreden bevel, heeft rekening gehouden met de 

grondrechten en heeft nagegaan of de terugkeerplicht die hij oplegt de grondrechten van de betrokkene 

niet schendt, zonder dat hij daaromtrent noodzakelijkerwijze in het bevel zelf dient te motiveren. Dit blijkt 

ook uit het bepaalde in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, waar wordt gesteld dat de gemachtigde 

“bij het nemen” van een beslissing tot verwijdering “rekening [houdt]” met het hoger belang van het kind, 

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

land, hetgeen eerder wijst op een specifieke zorgvuldigheidsplicht, doch niet zozeer op een 

uitdrukkelijke motiveringsplicht. De verzoeker kan dan ook niet dienstig voorhouden dat de gemachtigde 

in het bestreden bevel zelve diende te verwijzen naar het advies dat de ambtenaar-geneesheer, 

uitgebracht in het kader van de medische verblijfsaanvraag.  

 

Een schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 blijkt derhalve niet. 

 

5.1.2. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen 

op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die 

in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 

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

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

Ook 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). 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 
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“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals de 

artikelen 3 en 8 van het EVRM. Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van de richtlijn 

2008/115/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 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: de Terugkeerrichtlijn) en dient 

richtlijnconform te worden toegepast. 

 

Zoals reeds uiteengezet onder punt 5.1.1., kan uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet slechts 

worden afgeleid dat verweerder bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening dient te houden 

met welbepaalde fundamentele rechten, met name het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven, en de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. Het gaat om een specifieke 

zorgvuldigheidsplicht, die dan wel gebiedt dat de materiële beoordeling van de in artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet vermelde elementen dient te geschieden op een relevant tijdstip ten aanzien van het 

treffen van de beslissing tot verwijdering.  

 

De verzoeker stelt in zijn eerste middel dat de gemachtigde bij de afgifte van het bestreden bevel niet of 

niet voldoende rekening heeft gehouden met zijn gezondheidstoestand.  

 

In casu dient dus minstens uit de stukken van het administratief dossier te blijken dat de gemachtigde 

voorafgaand aan het treffen van het thans bestreden bevel, dat een beslissing tot verwijdering uitmaakt 

in de zin van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, rekening heeft gehouden met verzoekers 

gezondheidstoestand. 

 

Aangezien de gemachtigde op 9 november 2017 eveneens een beslissing tot ongegrondheid van de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft genomen, 

en aangezien daarin de gezondheidstoestand en beschikbaarheid en toegankelijkheid van medische 

zorgen in het herkomstland werden besproken, blijkt hieruit dat de gemachtigde inderdaad bij het nemen 

van het bestreden bevel heeft rekening gehouden met de gezondheidstoestand van de verzoeker. Op 

dit punt faalt het middel in rechte en in feite.  

 

Uit de beslissing van 9 november 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 beroep tegen de beslissing betreffende de medische aanvraag 

verworpen. In het arrest van de Raad met nr. 205 626 van 21 juni 2018 wordt vastgesteld dat de 

ambtenaar-geneesheer een zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd naar de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst en 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, werd niet weerlegd. De loutere bewering van 

de verzoeker dat hij door de bestreden verwijderingsmaatregel wordt onttrokken van de noodzakelijke 

behandeling en medicatie, kan dan ook niet worden aangenomen.  

 

Waar de verzoeker de grieven herhaalt die hij reeds in de zaak met rolnummer RvV 215 527 aanvoerde 

tegen de beslissing van 9 november 2017, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard, is zijn betoog in casu 

niet dienstig, nu deze beslissing niet het voorwerp uitmaakt van het voorliggende beroep. Het middel is 

in dit opzicht dan ook niet ontvankelijk. Het voormelde beroep werd overigens verworpen bij arrest van 

de Raad met nr. 205 626 van 21 juni 2018.  

 

De bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen en de motieven 

staan niet in kennelijke wanverhouding tot het besluit. Er is dan ook geen sprake van een schending van 

de materiële motiveringsplicht of van het redelijkheidsbeginsel. De verzoeker maakt voorts niet concreet 

aannemelijk dat de gemachtigde bepaalde elementen niet of niet op een zorgvuldige wijze zou hebben 

onderzocht alvorens over te gaat tot de afgifte van het bestreden bevel. Een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel of van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet werd bijgevolg niet aangetoond. 
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5.1.3. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

Wat ernstig zieke vreemdelingen betreft, heeft het EHRM reeds geoordeeld dat enkel in zeer 

uitzonderlijke gevallen, wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn, 

een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 mei 2008, nr. 26.565/05, N./ 

Verenigd Koninkrijk). Het begrip “uitzonderlijke gevallen” werd nader omschreven in de zaak Paposhvili / 

België (EHRM 13 december 2016, nr. 41738/10) waarbij het Hof stelde: “183. The Court considers that 

the “other very exceptional cases” within the meaning of the judgment in N. v. the United Kingdom (§ 43) 

which may raise an issue under Article 3 should be understood to refer to situations involving the 

removal of a seriously ill person in which substantial grounds have been shown for believing that he or 

she, although not at imminent risk of dying, would face a real risk, on account of the absence of 

appropriate treatment in the receiving country or the lack of access to such treatment, of being exposed 

to a serious, rapid and irreversible decline in his or her state of health resulting in intense suffering or to 

a significant reduction in life expectancy. The Court points out that these situations correspond to a high 

threshold for the application of Article 3 of the Convention in cases concerning the removal of aliens 

suffering from serious illness.” (Het Hof oordeelt dat onder “andere zeer uitzonderlijke gevallen”, zoals 

bedoeld in de zaak N v. Verenigd Koninkrijk, die aanleiding kunnen geven tot een schending van artikel 

3 van het EVRM dient begrepen te worden de situaties die een verwijdering van een ernstig zieke 

persoon inhouden waarbij substantiële gronden zijn aangetoond om aan te nemen dat deze persoon, 

hoewel niet in imminent levensgevaar, een reëel risico loopt, omwille van de afwezigheid van of het 

gebrek aan toegang tot adequate behandeling in de ontvangende staat, te worden blootgesteld aan een 

ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand resulterende in intens 

lijden of in een opmerkelijke vermindering van de levensverwachting. Het Hof wijst erop dat deze 

situaties overeenstemmen met de hoge drempel inzake de toepassing van artikel 3 van het EVRM in 

zaken die betrekking hebben op de verwijdering van ernstig zieke vreemdelingen.)  

 

In casu toont de verzoeker dergelijke uitzonderlijke situatie evenwel niet aan, dit temeer in het licht van 

de vaststellingen in de beslissing van 9 november 2017 en in het bijbehorende advies waarin werd 

vastgesteld dat de verzoeker adequaat kan verzorgd en behandeld worden in zijn land van herkomst.  

 

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

 

5.1.4. Het eerste middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

5.2. In een tweede en laatste middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM, 

van artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest), van 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht 

en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het tweede middel is als volgt onderbouwd:  

 

“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 de heer E. E. (zie de uiteenzetting in het eerste middel) zowel als de tijd dat 

de verzoekende partij in België woonachtig is evenals hun asielprocedure. 

 

De verzoekende partij is afkomstig uit Albanië. Zij dienden hun land te verlaten op 24 september 2016 

naar Italië. Zij verbleven daar twee weken bij de broer van de heer E. E. alvorens op 6 oktober 2016 

naar België te komen. Zij vroegen op 12 oktober 2016 vervolgens asiel aan in België. De verzoekende 

partij verblijft sindsdien in België. 

 

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

overheidsinmenging in het gezinsleven. 
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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). 

 

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 de verzoekende partij 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.” 

 

5.2.1. 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 is in de eerste plaats de taak van de verzoeker, die een schending van artikel 8 van het EVRM 

aanvoert, om, rekening houdend met die 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. 

De Raad stelt in de eerste plaats vast dat de verzoeker nalaat om op concrete wijze toe te lichten in 

hoeverre hij in België een privéleven heeft ontplooid dat valt onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM. Nergens verduidelijkt de verzoeker welke onlosmakelijke banden hij zou hebben opgebouwd 

met de Belgische samenleving. De verzoeker geeft ook niet concreet aan dat de bestreden beslissing 

zijn privéleven zou schenden. De vage vermelding dat hij sinds oktober 2016 in België verblijft, volstaat 

niet om een schending aan te tonen van de door artikel 8 van het EVRM geboden bescherming van het 

privéleven.  

 

De verzoeker stelt wel dat de gemachtigde geen rekening heeft gehouden met zijn partnerrelatie. De 

verzoeker gaat er echter aan voorbij dat zijn partner op dezelfde dag eveneens een bevel om het 

grondgebied te verlaten heeft gekregen. In het administratief dossier, met name in een door de 

gemachtigde op 9 november 2017 gevalideerde nota, wordt hieromtrent het volgende overwogen: 
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“Alvorens het nemen van de beslissing tot verwijdering werden de volgende elementen onderzocht (…) 

Gezins- en familieleven: De beslissing geldt voor het hele gezin zodat er van een verbreking van de 

familiale banden geen sprake is. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8 

van het EVRM.” Hieruit blijkt dus dat de gemachtigde, alvorens over te gaan tot het treffen van de 

bestreden beslissing, wel degelijk heeft nagegaan of deze beslissing niet strijdig is met de door artikel 8 

van het EVRM geboden bescherming van verzoekers gezinsrelaties. De gemachtigde heeft geoordeeld 

dat er geen sprake is van een verbreking van de gezinsrelaties, aangezien het hele gezin het bevel krijgt 

om het grondgebied te verlaten. De verzoeker maakt op geen enkele wijze concreet aannemelijk dat 

deze beoordeling kennelijk onredelijk is of dat zij niet compatibel is met de door het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens gevestigde rechtspraak ter zake. 

 

De verzoeker toont derhalve niet aan dat de bestreden beslissing zijn gezinsleven in de zin van artikel 8 

van het EVRM schendt.  

 

Artikel 7 van het Handvest luidt als volgt: 

 

“Eerbiediging van het privé-leven en het familie- en gezinsleven 

Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

communicatie.” 

 

Artikel 7 van het Handvest bevat aldus rechten die overeenstemmen met die welke worden 

gewaarborgd door artikel 8 van het EVRM zodat aan artikel 7 van het Handvest dezelfde inhoud en 

reikwijdte dient te worden toegekend als aan artikel 8 van het EVRM, zoals uitgelegd in de rechtspraak 

van het Europees Hof voor de rechten van de mens (HvJ, 5 oktober 2010, C400/10; HvJ 15 november 

2011, C-256/11, Dereci). Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de verzoeker niet heeft aangetoond dat de 

bestreden beslissing in casu strijdt met artikel 8 van het EVRM. Derhalve kan evenmin een schending 

van artikel 7 van het Handvest worden aangenomen. Daarenboven laat de verzoeker ook na uiteen te 

zetten op welke wijze de bestreden beslissing zijn recht op eerbiediging van de woning en communicatie 

schendt. 

 

5.2.2. De verzoeker beroept zich tevens op een schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

 

Zoals blijkt uit de bespreking onder punt 5.1., bepaalt artikel 74/13 van de vreemdelingenwet slechts dat 

de gemachtigde bij het nemen van een beslissing tot verwijdering met bepaalde gegevens rekening 

moet houden en niet dat hij omtrent deze gegevens een bijkomende, uitdrukkelijke motivering moet 

voorzien. 

 

De Raad merkt op dat het administratief dossier een document bevat dat op 9 november 2017 werd 

gefinaliseerd door de gemachtigde en waaruit kan worden opgemaakt dat deze wel degelijk rekening 

heeft gehouden met de elementen uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet alvorens het bestreden 

bevel te treffen. 

 

In dit document wordt het volgende vermeld:  

 

“Alvorens het nemen van de beslissing tot verwijdering werden de volgende elementen onderzocht (in 

toepassing van artikel 74/13): 

1. Gezins- en familieleven: De beslissing geldt voor het hele gezin zodat er van een verbreking van de 

familiale banden geen sprake is. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8 

van het EVRM. 

2. Hoger belang van het kind: Betrokkenen dragen geen bewijzen aan dat hun kinderen momenteel 

schoollopen in een lagere of middelbare school die gesubsidieerd wordt door de Staat. Kinderen jonger 

dan 6 jaar zijn niet schoolplichtig in België. Een verwijdering schaadt overigens het hoger belang van de 

minderjarige kinderen niet. Het is immers in het belang van de kinderen dat de familiale cel niet 

verbroken wordt en dat zij samen met hun vader en/of moeder, met wie zij een gezin vormen, gevolg 

geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. 

3. Gezondheidstoestand: De arts-adviseur verklaart in het medisch advies d.d. 08.11.2017 dat er geen 

tegenindicaties tot reizen weerhouden worden.”  

 

De verzoeker beperkt zich hoofdzakelijk tot een rechtstheoretisch betoog en verzuimt om concreet 

aannemelijk te maken dat de gemachtigde, bij zijn beoordeling van de elementen voorzien in artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet, enig relevant gegeven over het hoofd zou hebben gezien.  
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Een schending van artikel 74/13 is niet aangetoond.  

 

5.2.3. In de mate dat de verzoeker nog gewag maakt van een schending van de materiële 

motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht en van het redelijkheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

de voorgaande bespreking onder punt 5.1. en onder de punten 5.2.1. en 5.2.2. is gebleken dat de 

gemachtigde rekening heeft gehouden met verzoekers gezondheidstoestand, met zijn gezins- en 

familiale toestand en met het hoger belang van zijn minderjarige kinderen. De verzoeker betwist voorts 

de concrete motieven, in rechte en in feite, die zijn opgenomen in de bestreden akte niet. Hij toont ook in 

het kader van zijn tweede middel niet aan dat deze in kennelijke wanverhouding zouden staan tot het 

besluit om een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven. Er is dan ook geen sprake van een 

schending van de materiële motiveringsplicht of van het redelijkheidsbeginsel. De verzoeker maakt niet 

concreet aannemelijk dat de gemachtigde bepaalde elementen niet of niet op een zorgvuldige wijze zou 

hebben onderzocht alvorens over te gaat tot de afgifte van het bestreden bevel.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van het 

redelijkheidsbeginsel werd bijgevolg niet aangetoond. 

 

5.2.4. Het tweede middel is ongegrond. 

 

6. Korte debatten (RvV X) 

 

De verzoeker heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring. Er is 

derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 

houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, 

als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring 

verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De zaken met rolnummers RvV X en RvV X worden gevoegd. 

 

Artikel 2 

 

In de zaak met rolnummer RvV X wordt de afstand van het geding vastgesteld. 

 

Artikel 3  

 

In de zaak met rolnummer RvV X worden de vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring 

verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig juni tweeduizend achttien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


