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 nr. 205 743 van 22 juni 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VANTIEGHEM 

Hulstboomstraat 30 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift X die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 16 februari 2018 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 2 oktober 2017 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 25 april 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VANTIEGHEM 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 

 

1.1. Op 2 oktober 2017 werd de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, ingediend op 19 april 2017, ongegrond verklaard. Tegen die beslissing diende 

verzoekster een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, gekend 

onder rolnummer 216 590. Dit beroep werd door de Raad verworpen met arrest nr. 205 742 van 22 juni 

2018.  

 

1.2. Op 2 oktober 2017 wordt verzoekster bevolen om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de 

bestreden beslissing. 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert de schending aan van artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet, van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29, van de artikelen 3 en 13 EVRM, van artikel 13 van de richtlijn 

2008/115/EG, van de artikelen 74/14 en 74/17 van de vreemdelingenwet, van het 

rechtszekerheidsbeginsel en van het beginsel van de goede rechtsbedeling. 

 

“Verzoeker verwijst naar de bijhorende wettelijke bepalingen en zullen aantonen dat verwerende partijen 

de wet verkeerdelijk toepassen. Artikel 7, eerste lid 2° Vw 1 stelt: (…).Artikel 13 EVRM: Eenieder wiens 

rechten en vrijheden, welke in dit verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op daadwerkelijke 

rechtshulp door een nationale instantie, zelf indien deze schending zou zijn begaan door personen in de 

uitoefening van hun ambtelijke functie. Alvorens verzoeker artikel 13 EVRM kan inroepen dient zij aan te 

tonen dat er een grondrecht wordt geschonden. Verzoeker is van oordeel dat artikel 3 EVRM wordt 

geschonden dat stelt: Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of 

vernederende behandeling of straffen. De ingrijpende beslissingen is heel summier gemotiveerd. 

Krachtens artikel 1, eerste lid 1° Vw, verblijf hij langer in het Rijk overeenkomstig de in artikel 6 bepaalde 

termijn. Verzoeker zal eerst aantonen dat zij wel nog een belang hebben bij een eventuele vernietiging. 

Artikel 7 stelt immers dat in het punt 2° gevallen de minister een bevel MOET afgeven. Doch de 

ministers moet slechts een bevel afgeven indien er geen meer voordelige belangen vervat in een 

internationaal verdrag geschonden worden. Artikel 7 stelt: Onverminderd meer voordelige bepalingen 

vervat in een internationaal verdrag... Verzoeker zal aantonen dat bij uitvoering van het bevel artikel 3 

EVRM wordt geschonden. Zodoende moet de minister geen nieuw bevel geven bij een eventuele 

vernietiging van huidig bevel. Derhalve heeft verzoeker wel nog een belang bij de vernietiging. 

Verzoeker is van oordeel dat de motivering een stijlmotivering is. De motivering wordt nergens getoetst 

aan het specifieke geval van verzoeker. Verzoeker is van oordeel dat verwerende partij het volledige 

administratief dossier dient na te lezen en pas daarna in eer en geweten een bevel kan afleveren om het 

grondgebied te verlaten. In de bestreden beslissing wordt enkel en alleen verwezen naar het feit dat 

verzoeker langer dat de periode overeenkomstig artikel 6 in het Rijk vertoeft. Niks meer en niks minder. 

Er met geen woord gerept over het feit dat verzoeker een vrouw is van 36 jaar, die een heel zwaar 

hartprobleem heeft, zo erg zelf dat de dokters van het UZ een harttransplantatie overwegen (stuk 3). 

Verzoeker heeft omwille van de aandoening op een machtiging tot verblijf aangevraagd in toepassing 

van artikel 9 ter Vw. Op 2 okt 2017 heeft de dienst vreemdelingenzaken deze machtiging tot verblijf 

ongegrond verklaard. Verzoeker is het echter niet eens met deze ongegrondheidsbeslissing en heeft 

hiertegen een verzoek tot vernietiging ingediend met verzoekschrift bij de RW. Verzoeker is van oordeel 

dat de arts-adviseur een kennelijke beoordelingsfout heeft begaan en dat de arts-adviseur gebruik 

maakt van niet deugdelijke motieven. Verzoeker is dan ook van oordeel dat artikel 3 EVRM zal worden 

geschonden. Verzoeker heeft daarop gewezen in het verzoek tot vernietiging van de beslissing artikel 9 

ter Vw. Op grond van artikel 39/2 par. 2 Vw heeft verzoeker het recht om tegen deze beslissing een 

beroep tot nietigverklaring in te dienen. Verzoeker put aldus het rechten terecht uit. Verzoeker heeft in 

haar beroep tegen de beslissing artikel 9 ter Vw gesteld deze een schending uitmaakt van voordelige 

bepalingen vervat in een internationaal verdrag. Indien het bevel om het grondgebied bestaat in het 

rechtsleven kan deze worden uitgevoerd ondanks het feit dat verzoeker stelt dat artikel 3 EVRM en dus 

ook het beginsel van het nonrefoulement 74/17 Vw. zal schenden. Indien verwerende partij het bevel om 

het grondgebied uitvoert, heeft verzoeker geen daadwerkelijk rechtsmiddel zoals bedoeld in artikel 13 

EVRM. Verzoeker is van oordeel dat de RVV als rechtsorgaan eerst een beslissing dient te nemen over 

de nietigverklaring artikel 9ter Vw alvorens het bevel kan worden uitgevoerd. Het anders oordelen, komt 

erop neer dat verzoeker over geen rechtsmiddel beschikken om haar aantasting van artikel 3 EVRM te 

laten toetsen door een administratief of gerechtelijk orgaan. Er dient eerst duidelijk te worden verschaft 

of er inderdaad geen schending is van artikel 3 EVRM alvorens het bevel om het grondgebied dd. 2 okt 

2017 uitvoerbaar te verklaren. Verzoeker is aldus van oordeel dat zij met huidig bevel niet over een 

daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt. Verder wenst verzoeker te verwijzen naar artikel 13 par. 1 richtlijn 

2008/115/EG. Dit artikel stelt: Aan de betrokken onderdaan van een derde land wordt een doeltreffend 

rechtsmiddel van beroep of bezwaar toegekend, dat hij bij een bevoegde rechterlijke of administratieve 

autoriteit of bij een onpartijdig samengestelde bevoegde instantie waarvan de onafhankelijkheid is 

gewaarborgd, kan aanwenden tegen de in artikel 12, lid 1, bedoelde besluiten in het kader van 

terugkeer. De raad (dus verwerende partij) in samenspraak met het Europees Parlement zijn 

overeengekomen dat zij aan derdelanders, zoals verzoeker, een doeltreffend rechtsmiddel ter 

beschikking stellen tegen een terugkeerbesluit (zoals het bevel om het grondgebied te verlaten dd 2 okt 

2017). Verzoeker kan inderdaad huidig beroep instellen bij de RVV op grond van artikel 39 par. 2 Vw, 

derhalve zou er kunnen gezegd worden dat ze over een rechtsmiddel beschikken, doch artikel 13 
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richtlijn stelt dat het doeltreffend dient te zijn. Indien het bevel om het grondgebied wordt uitgevoerd 

tijdens de procedure die hangende is bij de RVV in toepassing van artikel 9 ter Vw, waarin verzoeker 

duidelijk een schending van artikel 3 EVRM, artikel 74/17 Vw aanwenden, is er van doeltreffendheid 

geen sprake. Artikel 9 ter eerste zin stelt immers: De in België verblijvende vreemdelingen die ... Indien 

het bevel om het grondgebied wordt uitgevoerd is het onderzoek naar de wettigheid van de beslissing 

artikel 9 ter dd 2 okt 2017 naar aanleiding van de machtiging tot verblijf op grond van artikel 9 ter Vw 

zonder voorwerp. Dit heeft tot gevolg dat verzoeker geen daadwerkelijk rechtsmiddel heeft. De 

uitvoering van de beslissing is in strijd met artikel 3 EVRM, 13 EVRM, 13 Richtlijn 2008/115/EG en 

artikel 74/17 Vw.  

Besluit: 

Het bevel om het grondgebied voldoet niet aan de voorwaarden van een deugdelijke motivering. De 

motivering is een stijlmotivering. Uit de motivering blijkt helemaal niet dat verzoeker op 2 okt 2017 

ongegrondheidsbeslissing heeft ontvangen in toepassing van artikel 9 ter waartegen zij recht heeft om 

een beroep tot nietigverklaring in te dienen wat zij op heden heeft gedaan. Het bevel om het 

grondgebied voldoet niet aan de voorwaarden om te beschikken over een daadwerkelijk rechtsmiddel in 

toepassing van artikel 13 EVRM en artikel 13 richtlijn 2008/115/EG en artikel 74/17 Vw. Indien het bevel 

wordt uitgevoerd heeft haar beroep tegen de ongegrondheidsbeslissing art 9 ter Vw geen enkele zin en 

wordt verzoeker aldus ontzegd over een doeltreffend rechtsmiddel. 

Het middel is derhalve gegrond. 

Bovendien is er sprake van een nauwe feitelijke samenhang tussen de eerste bestreden beslissing 

waarbij de aanvraag tot verblijf te worden gemachtigd in toepassing van artikel 9 ter Vw ongegrond 

wordt verklaard en de tweede beslissing, zijnde huidig bevel om het grondgebied te verlaten. Uit de 

gegevens van de zaak blijkt immers dat verweerder pas tot de afgifte van het bevel heeft besloten nadat 

hij zich een standpunt had gevormd over de aanvraag op grond van artikel 9 ter Vw. Uit de feitelijke 

elementen van de zaak blijkt dan ook dat de verweerder de afgifte van het bevel om het grondgebied te 

verlaten heeft verbonden aan de beoordeling van de in de aanvraag ingeroepen medische toestand. 

Een dergelijke gedragslijn is in overeenstemming met de verplichting ex art 74/13 Vw om rekening te 

houden met verzoekers gezondheidstoestand. De elementen die daarop wijzen worden wel niet vermeld 

in het bevel maar het bevel wordt op dezelfde dag gemaakt als de ongegrondheidsbeslissing artikel 9 

ter dd. 2 okt 2017 en ook nogmaals door de zelfde attaché. Gelet op de vaststelling dat de 

ongegrondheidsbeslissing dient te worden vernietigd door de Raad, dient met het oog op de 

rechtszekerheid en in het belang van een goede rechtsbedeling het bevel om het grondgebied te 

verlaten eveneens uit het rechtsverkeer te worden behaald en te worden vernietigd. Er kan immers niet 

worden uitgesloten dat het aangevoerde medische probleem mogelijk kan worden weerhouden in de zin 

van artikel 9 ter Vw, zodat in die omstandigheden verweerder niet zou hebben besloten tot de afgifte 

van het bevel om het grondgebied te verlaten, waarbij nogmaals moet worden verwezen naar artikel 

74/13 Yw. Het middels is derhalve gegrond.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende 

motief op grond waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven. 

 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing haar niet in 

staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (cfr. RvS 26 maart 2002, nr. 

105.103). De bestreden beslissing steunt op artikel 7, eerste lid, 1°, 2° van de vreemdelingenwet. Het 

motief is dat zij langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode van 180 

dagen en op grond van artikel 74/14 §3, 4° van de vreemdelingenwet omdat zij geen gevolg heeft 

gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat voorafgaand aan het nemen van het bevel, wel rekening 

gehouden werd met de gezondheidstoestand van verzoekster, nu er op 2 oktober 2017 een beslissing 

werd genomen in het kader van de door haar ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Bovendien werd een onderzoek gevoerd in het kader van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet dat 

luidt als volgt: 
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“(…) 1. Gezins- en familieleven 

De beslissing geldt voor het hele gezin/de ganse familie zodat er van een verbreking van de familiale 

banden geen sprake is. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM. 

2. Hoger belang van het kind 

Een verwijdering schaadt 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. 

Kind is 3 jaar dus nog niet schoolplichtig in België. 

3. Gezondheidstoestand. 

De (on)mogelijkheid tot reizen werd besproken in het medisch advies dd. 26/09/2017. (…)” 

 

Het bestreden bevel bevat inderdaad geen belangenafweging. Er dient in dit verband echter te worden 

opgemerkt dat het bevel werd genomen op dezelfde dag als de beslissing op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet, zodat uit de stukken van het dossier blijkt dat de verwerende partij op de hoogte 

was van de familiale toestand van verzoekster en meer bepaald de (gezondheid-) situatie van 

verzoekster en dit alles in rekening werd gebracht vooraleer het bestreden bevel werd genomen. Een 

schending van artikel 3 EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Voor zover verzoekster kritiek levert op het feit dat er geen automatisch schorsende werking wordt 

toegekend aan een annulatieberoep ingediend tegen een beslissing genomen op grond van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet, uit zij wetskritiek waaromtrent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

geen rechtsmacht heeft. 

 

Ter terechtzitting toont de advocate van verzoekster op haar tablet een bericht waaruit blijkt dat 

verzoekster vannacht werd opgenomen in het ziekenhuis en legt vier pagina’s stukken neer. Uit het 

attest van het Universitair Ziekenhuis Gent van 8 december 2017 blijkt dat verzoekster werd 

gehospitaliseerd “wegens een zeer ernstige hartaandoening, dewelke op relatief korte termijn een 

slechte prognose heeft. Indien verdere deterioratie van de huidige kritiek, is een harttransplantatie met 

al dan niet voorafgaand een kunsthart aan de orde. Dit is momenteel niet mogelijk wegens het huidige 

statuut van patiënte.”  

 

De Raad mag geen rekening houden met gegevens die niet aan het bestuur gekend waren op het 

moment van de bestreden beslissing. De Raad zou immers zijn bevoegdheid overschrijden indien hij 

rekening zou houden met elementen die niet aan de verwerende partij zouden worden voorgelegd. Voor 

de beoordeling van de wettigheid van een bestuurshandeling moet de Raad zich plaatsen op het 

ogenblik van het nemen van die bestuurshandeling, rekening houdend met de alsdan voorhanden zijnde 

feitelijke en juridische gegevens (RvS 26 maart 2013, nr. 222.999). De regelmatigheid van een 

bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten 

tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen. 

 

Het staat verzoekster vrij om op basis van de nieuwe stukken een nieuwe aanvraag in te dienen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig juni tweeduizend achttien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


