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 nr. 218 588 van 21 maart 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

 

 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. MICHOLT 

Maria van Bourgondiëlaan 7 B 

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn en die wordt 

vertegenwoordigd door zijn bewindvoerder X, op 27 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 en Administratieve Vereenvoudiging van 14 december 2017 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 13 december 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 januari 2019. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN DEN BROECK, die loco advocaat S. MICHOLT 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 14 december 2017 treft de gemachtigde van de toenmalig bevoegde staatssecretaris ten aanzien 

van de verzoeker een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 
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Het betreft de thans bestreden beslissing. Zij werd aan verzoekers bewindvoerder ter kennis gebracht 

op 26 februari 2018 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

De heer / mevrouw : 

naam en voornaam: D., T. A. R. 

geboortedatum: (…)1997 

geboorteplaats: P. 

nationaliteit: Suriname 

 

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

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

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen de 7 (zeven) 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: 

 

Artikel 7 

 

(…) 

 

(x) 2° in volgende gevallen : 

 

[x] de vreemdeling verblijft langer in het Rijk dan de termijn waartoe hij gemachtigd is door het visum of 

de visumverklaring dat of die in zijn paspoort of in zijn daarmee gelijkgestelde reistitel werd aangebracht 

(art.6, eerste lid, van de wet) 

 

(…) 

 

Volgens het overgemaakte paspoort en visum van betrokkene blijkt dat hij/zij recht had op een verblijf 

van 30 dagen vanaf 10/10/2017 (datum binnenkomst). Bijgevolg is het regelmatig verblijf van 

betrokkene nu verstreken.  

Bovendien geeft de intentie om een aanvraag gezinshereniging in te dienen betrokkene niet 

automatisch recht op verblijf.  

Ook het feit dat betrokkene samenwoont met zijn moeder en met zijn Belgische halfbroer geeft hem niet 

automatisch recht op verblijf.  

 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst of naar het land waar betrokkene een lang verblijf geniet, om op een later tijdstip 

legaal naar België terug te keren, niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een 

gezins-of privéleven. In zijn arrest (nr. 27.844) dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor 

Vreemdelingbetwistingen het volgende: "De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als 

een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene zou toelaten de bepalingen van de 

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen."  

Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat 

een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd 

worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 

1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639). 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1. In een tweede middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 7 en 74/13 van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), 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 het billijkheids- 

en redelijkheidsbeginsel, van de materiële motiveringsplicht, van het proportionaliteitsbeginsel en van de 

zorgvuldigheidsplicht.  

 

Het tweede middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“(…) 

 

4.2.1. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13) werd 

genomen op grond van artikel 7 van de Vreemdelingenwet. Dit wetsartikel luidt als volgt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven.” 

 

Gelet op het feit dat hogere rechtsnormen overeenkomstig artikel 7 van de Vreemdelingenwet 

onverminderd gelden, neemt het feit dat de verwerende partij in bepaalde gevallen een gebonden 

bevoegdheid heeft niet weg dat een bevel om het grondgebied te verlaten en een beslissing tot 

verwijdering op basis van artikel 7 van de Vreemdelingenwet in strijd kunnen zijn met deze hogere 

rechtsnormen (RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). 

 

Waar artikel 7 van de Vreemdelingenwet stelt dat de hogere rechtsnormen te allen tijde gelden, stelt 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bovendien dat bij een verwijderingsmaatregel te allen tijde dient 

rekening gehouden te worden met de medische toestand van partijen, het belang van het gezins- en 

familieleven. 

 

Ook in de memorie van toelichting betreffende het artikel 52/3 van de Vreemdelingenwet (ingevoerd bij 

Wet van 8 mei 2013, inwerkingtreding 1 september 2013) kan men afleiden dat de minister of zijn 

gemachtigde bij het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten dient te toetsen aan de 

internationale bepalingen. 

 

“Met betrekking tot de verplichting voor de minister of zijn gemachtigde tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten op basis van artikel 52/3, dient tenslotte te worden opgemerkt dat het bevel om 

het grondgebied te verlaten niet uitvoerbaar is indien de effectieve terugkeer van de vreemdeling een 

schending met zich zou brengen van artikelen 3 en 8 van het EVRM. De vreemdeling die het voorwerp 

uitmaakt van een verwijderingsmaatregel mag in geen geval verwijderd worden naar het land waar hij 

een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een schending van het beginsel van non – 

refoulement. Artikel 3 van het EVRM dient geëerbiedigd te worden bij de tenuitvoerlegging van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (arrest Kastratie van het Grondwettelijk Hof nr. 141/2006 van 20 

september 2006).” 

(Parl. St., De Kamer, DOC 53 2555/01, p. 11). 

 

Het is aldus de taak van de verwerende partij om het dossier van de verzoekende partij met de nodige 

zorgvuldigheid te onderzoeken ten einde in overeenstemming te kunnen handelen met artikel 7, § 1 van 

de Vreemdelingenwet. 

 

Luidens art. 7 van de Vreemdelingenwet dient de verwerende partij in elk geval de hogere rechtsnormen 

te respecteren bij elke beslissing genomen op basis van art. 7 van de Vreemdelingenwet. 

 

Gezien overeenkomstig artikel 7 van de Vreemdelingenwet hogere rechtsnormen dient gerespecteerd te 

worden en artikel 74/13 de verplichting aan de verwerende partij oplegt rekening te houden met 

persoonlijke omstandigheden, dient dit uit de bestreden beslissingen te blijken, quod non. 
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Het is juist bij het beoordelen van een bevel dat artikel 3 E.V.R.M. dient te worden beoordeeld. 

 

In de bestreden beslissing werd op geen enkele manier gemotiveerd op basis van de 

gezondheidstoestand van verzoekende partij. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet is een bepaling die erop gericht is te waarborgen dat de 

staatssecretaris en zijn gemachtigde, ook in het kader van een gebonden bevoegdheid, bij het nemen 

van een verwijderingsmaatregel naar behoren rekening houden met welbepaalde omstandigheden en 

fundamentele rechten, zijnde 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 maakt derhalve een individueel onderzoek noodzakelijk: 

 

Indien verzoekende partij ook maar enige zorgvuldigheid aan de dag had gelegd, was zeer snel duidelijk 

geworden dat verzoekende partij een zéér zware handicap heeft. Verzoekende partij legt hiertoe de 

nodige medische attesten voor. 

 

“De patiënt heeft een ernstige fysieke en geestelijke handicap, psychomotorische retardatie, een 

linkszijdige hemiparese en ernstige doofheid, hij kan niet praten. Hij kan niet instaan voor zijn verzorging 

en heeft hulp nodig van mantelzorgers om zich te wassen en te kleden, om eten te bereiden, hij brengt 

zichzelf in gevaarlijke situaties (draait aan de knoppen van het fornuis, hij rent zonder kijken de straat 

over,…) Hij heeft geen besef van tijd en ruimte. Hij heeft nood aan constant toezicht en verzorging door 

derden.” (stuk 10, doktersattest van dr D. C., 27 oktober 2017, verzoekende partij zet vet). 

 

“Lichamelijke en verstandelijke handicap 

- Volledige doofheid, communicatie dmv gebarentaal 

- Verlamming linker arm en been 

- Pathologie van de kleine hersenen. 

 

Patiënt is niet in staat om vermogen te beheren en kan ook geen kennis nemen van rekenschap van het 

beheer verstandelijk gelijk aan 4-jarige graag bescherming ikv verlengde minderjarigheid.” (stuk 5, 

omstandige geneeskundige verklaring van dokter C., 8 januari 2018, verzoekende partij zet vet). 

 

In casu is de kans meer dan reëel dat verzoekende partij, in geval van terugkeer naar Suriname zal 

worden blootgesteld aan op zijn minst onmenselijke en vernederende behandeling. 

 

De Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft immers in een recent arrest 

dat werd uitgesproken op 13 december 2016 (EHRM, 13 december 2016, t. België) nieuwe dwingende 

rechtspraak gevestigd, dat een kader schept waaraan een land moet voldoen bij haar toetsing van 

artikel 3 EVRM in het kader van een uitwijzingsbeslissing van een ernstig zieke persoon. 

 

4.2.2. 

 

In de eerste plaats stelt het EHRM dat in concreto (“in practice’) nagegaan moet worden in welke mate 

de patiënt toegang zal hebben tot voldoende en geschikte gezondheidszorg in zijn land van herkomst. 

Deze analyse dient te gebeuren op individueel niveau: 

 

“Real Rather Than Theoretical Access to “Sufficient” and “Appropriate” Care 

 

“In our third-party intervention we proposed that the risk assessment should consider the adequacy of 

the medical care available in the receiving state and the person’s actual access to such care. The 

question, we argued, is not just whether adequate treatment is generally available but, crucially, whether 

the available treatment would in reality be accessible to the person concerned. The applicant argued 

that the alleged Article 3 violation should be examined “in concreto,” taking into consideration, among 

other things, “the accessibility of treatment in the country of destination” (§ 139).” 

 

“The Grand Chamber seizes the occasion to meticulously set out a range of procedural duties for the 

domestic authorities in the ECHR state parties. All these duties point in one clear direction: a more 

rigorous assessment of the risk as required by the absolute nature of the Article 3 prohibition (Saadi v. 

Italy § 128). In assessing the alleged risk of ill-treatment, the domestic authorities should verify whether 

the care available in the receiving state is “sufficient and appropriate in practice for the treatment of the 



  

 

 

X - Pagina 5 

applicant’s illness so as to prevent him or her being exposed to treatment contrary to Article 3” (§ 189, 

emphasis added). The domestic authorities should also consider “the extent to which the individual in 

question will actually have access to this care and these facilities in the receiving State” (§ 190, 

emphasis added). Referring to existing case law, the Court points to several factors to be taken into 

account: “cost of medication and treatment, the existence of a social and family network, and the 

distance to be travelled in order to have access to the required care” (§ 190).”(stuk 11, Strasbourg 

observers, Paposhvili v. Belgium: Memorable Grand Chamber Judgment Reshapes Article 3 Case Law 

on Expulsion of Seriously Ill Persons, 15 december 2016, te consulteren via: 

https://strasbourgobservers.com/2016/12/15/paposhvili-v-belgium-memorable-grand-chamber-judgment-

reshapes-article-3-case-law-on-expulsion-of-seriously-ill-persons/, verzoekende partij zet vet) 

 

In Suriname heeft verzoekende partij geen toegang tot de noodzakelijke mantelzorg waar hij hier in 

België beroep op kan doen dankzij de aanwezigheid van zijn moeder. De zus van verzoekende partij is 

niet in staat om deze zorg volledig zélf op zich te nemen. 

 

Uit Informatie van een Nederlandse stichting die actief is in Suriname blijkt dat de institutionele zorg er 

voor een zeer groot deel aangewezen is op giften en buitenlandse stichtingen. In een dergelijke context 

kan absoluut niet gegarandeerd worden dat verzoekende partij in Suriname toegang zal vinden tot de 

noodzakelijke zorg die hij 24/24 nodig heeft. 

 

“In de Surinaamse maatschappij worden mensen met een lichamelijke beperking niet volledig 

geaccepteerd. Praten over de acceptatie en de problemen die mensen met een beperking hebben kan 

erg moeilijk zijn. Soms worden kinderen met een beperking zoveel als mogelijk buiten het sociale leven 

van de maatschappij gehouden. 

 

(…) 

 

De instellingen die mensen met een beperking opvangen, krijgen van de overheid een zeer beperkte 

subsidie. Verder moeten ze helemaal draaien op donaties. Er zijn veel Surinamers en Surinaamse 

bedrijven die instellingen helpen door middel van donaties en giften in natura. De maatschappij dient 

bewuster te worden van mensen met een beperking. Het taboe dient de wereld uit geholpen te worden. 

Ook mensen met een beperking hebben het recht om aan het sociale leven mee te doen en op een 

goede opleiding en baan. Een belangrijk aspect daarbij is dat zij geaccepteerd worden zoals zij zijn.” 

(stuk 12, Sugerzo, Beleidsplan 2014-2018, te consulteren via: https://anbi.nl/wp-

content/uploads/stichting-surinaamse-gehandicapten-zorg-surgezo/Beleidsplan%20Surgezo%202014-

2018.pdf) 

 

Een bijkomend probleem is het ontzettend grote maatschappelijke stigma dat in Suriname aanwezig is 

ten aanzien van mensen met een beperking. 

 

4.2.3 

 

In de tweede plaats stelt het EHRM in de zaak t. België (EHRM, 13 december 2016, t. België) de plicht 

voorop dat de lidstaat die een uitwijzingsbeslissing neemt de procedurele plicht heeft om garanties te 

vragen en te krijgen van de ontvangende staat met betrekking tot de toegang tot de effectieve nodige 

zorg. 

 

Where, after the relevant information has been examined, serious doubts persist regarding the impact of 

removal on the persons concerned – on account of the  general situation in the receiving country and/or 

their individual situation – the returning State must obtain individual and sufficient assurances from the 

receiving State, as a precondition for removal, that appropriate treatment will be available and 

accessible to the persons concerned so that they do not find themselves in a situation contrary to Article 

3 (on the subject of individual assurances, see Tarakhel, cited above, § 120).( EHRM, 13 december 

2016, t. België § 191, verzoekende partij zet vet) 

 

Dit is in casu niet het geval. 

Uit de bestreden beslissing blijkt op geen enkele manier dat rekening werd gehouden met de 

gezondheidstoestand van verzoekende partij. 

 

Verwerende partij is dan ook zeer onzorgvuldig geweest bij het nemen van de huidige beslissing. 
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Dit middel is, gelet op bovenstaande argumentatie, ernstig en gegrond.” 

 

3.2. De verweerder repliceert hierop in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat zij de adequate en 

toegankelijke behandeling voor de handicap niet voorhanden zou zijn in het land van herkomst. de 

bestreden beslissing zou niet proportioneel zijn. 

 

Verweerder herhaalt dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij 

inderdaad langer dan de overeenkomstig artikel 6 van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn op het 

grondgebied verblijft. 

 

Verweerder benadrukt dat aan de verzoekende partij op 12.10.2017 een aankomstverklaring afgegeven, 

waarbij zij tot 08.11.2017 werd toegelaten tot verblijf in het Rijk. 

 

Eén en ander wordt door de verzoekende partij ook uitdrukkelijk erkend, zodat niet dienstig anders kan 

worden voorgehouden dan dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met Administratieve Vereenvoudiging in toepassing van artikel 7, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet terecht heeft besloten tot een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet schrijft immers in niet mis te verstande bewoordingen 

voor de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging in de gegeven omstandigheden niet anders vermag dan een bevel om het 

grondgebied te verlaten af te geven. 

 

Verweerder stelt vast dat de verzoekende partij het leidend motief van de bestreden beslissing nergens 

betwist, doch dat de verzoekende partij verwijst naar artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. Naar het 

oordeel van de verzoekende partij zou de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

belast met Administratieve Vereenvoudiging bij het nemen van de bestreden beslissing niet afdoende 

rekening hebben gehouden met de verzoekende partij haar individuele situatie. 

 

Art. 74/13 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.” 

 

Dit artikel is een algemene bepaling dat een individueel onderzoek noodzakelijk maakt en er op gericht 

is te waarborgen dat de gemachtigde van de Staatssecretaris, ook in het kader van een gebonden 

bevoegdheid, bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde 

fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. 

 

Het komt in de eerste plaats toe aan diegene die zich wil beroepen op de bescherming voorzien in 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, om aan de hand van concrete gegevens aan te tonen dat hij 

zich daadwerkelijk kan beroepen op de hierin vermelde elementen. 

 

Uit het dossier blijkt niet dat verzoekende partij een medisch attest of dergelijke heeft toegevoegd aan 

zijn dossier waaruit zou blijken dat er sprake is van een handicap. 

 

Terwijl door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging in de bestreden beslissing ook terecht werd opgemerkt dat de verzoekende partij heeft 

nagelaten om een verlengingsaanvraag in te dienen, ten einde de haar toegestane verblijfsduur te 

verlengen in functie van de op heden aangevoerde familiale omstandigheden. 

 

Het is aan verzoekende partij zelf om het nodige te doen teneinde diens verblijf in regel te stellen. 

Er dient te worden gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de verzoekende partij, nu tot op 

heden werd nagelaten om de nodige stappen te ondernemen om voor langere tijd op het grondgebied te 

kunnen verblijven. Er werd overigens nog op geen enkel ogenblik het nodige gedaan om bijvoorbeeld 

een aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet werd in te 

dienen. 
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De verzoekende partij kan uiteraard niet ernstig voorhouden dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging zonder meer 

verblijfsrecht zou moeten toekennen aan een vreemdeling die daartoe niet eens de geëigende 

procedure volgt. 

 

Verweerder besluit dat de verzoekende partij aldus kennelijk zelf heeft nagelaten om de correcte 

geëigende procedures te volgen om voor langere tijd in het Rijk te kunnen verblijven, zodat zij het de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging niet dienstig ten kwade kan duiden dat in toepassing van artikel 7, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet werd besloten tot een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Terwijl door verzoekende partij niet aannemelijk wordt gemaakt dat hij niet kan worden verzorgd in het 

land van herkomst. Tot voor kort heeft verzoekende partij ook zijn hele leven in het land van herkomst 

gewoond. Verzoekende partij geeft zelf aan dat hij er samen met zijn grootmoeder en zus woonde en hij 

door hen werd verzorgd. 

 

De zus van verzoekende partij verblijft ook illegaal in het Rijk zodat het niet onredelijk is om aan te 

nemen dat zij beide terug kunnen keren. De zus van verzoekende partij kan de zorg over verzoekende 

partij opnieuw opnemen in het land van herkomst. POST FACTUM 

 

Er wordt ook niet aangetoond dat er geen derden de zus eventueel zouden kunnen bijstaan. 

 

Verzoekende partij werpt een schending van art. 3 EVRM op. Zij verwijst daarbij naar haar medische 

toestand, en houdt voor dat deze een verwijdering in de weg zou staan. 

 

Vooreerst wijst verweerder erop dat nergens uit blijkt dat de bestreden beslissing op een gedwongen 

wijze zou worden uitgevoerd of dat dergelijke maatregel werd gepland. 

 

Verweerder laat verder gelden dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat artikel 

3 EVRM niet het recht waarborgt om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om de reden dat 

die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst: de omstandigheid dat 

de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van de betrokkene beïnvloedt, volstaat 

niet om een schending van die bepaling op te leveren. Enkel « in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer 

de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn », kan een schending van artikel 3 

van het Europees Verdrag aan de orde zijn (EHRM, grote kamer, 27 mei 2008, N. t. Verenigd Koninkrijk, 

§ 42). 

 

Uit de uiteenzetting van verzoekende partij en de door haar voorgelegde attesten kan evenwel 

geenszins worden afgeleid dat de gezondheidstand van verzoekende partij dermate ernstig is dat zij niet 

kan worden verwijderd. 

 

Ten overvloede laat verweerder gelden dat verzoekende partij in iedere hypothese eventuele medische 

elementen kan doen gelden in het kader van een vraag tot verlenging van de termijn van haar bevel om 

het grondgebied te verlaten (R.v.V. nr. 72 458 van 22 december 2011). 

 

De bestreden beslissing maakt geen schending uit van artikel 3 EVRM. 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

3.3. Beoordeling 

 

De verzoeker voert onder meer de schending aan van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en van de 

zorgvuldigheidsplicht. Een belangrijk argument in zijn betoog bestaat erin dat de gemachtigde, in 

weerwil van het bepaalde in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, nagelaten heeft om enig individueel 

onderzoek te voeren naar zijn gezondheidstoestand. De verzoeker verduidelijkt in zijn middel op 
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uitvoerige wijze waarom zijn gezondheidstoestand, in het licht van de door artikel 3 van het EVRM 

geboden bescherming, niet toelaat om terug te keren naar zijn land van herkomst.   

 

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

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

De aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet en artikel 3 van het EVRM, die eveneens geschonden worden geacht.  

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt 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.”  

 

Er wordt niet betwist dat de bestreden beslissing een ‘beslissing tot verwijdering’ in de zin van artikel 1, 

6°, van de vreemdelingenwet uitmaakt. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet is in casu dan ook van 

toepassing.  

 

Deze bepaling bevat een specifieke zorgvuldigheidsplicht die erop gericht is te waarborgen dat de 

gemachtigde bij het nemen van een beslissing tot verwijdering naar behoren rekening houdt met 

welbepaalde omstandigheden en fundamentele rechten, zijnde het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. Zij 

vormt een omzetting van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen die illegaal op hun grondgebied verblijven 

(hierna: de Terugkeerrichtlijn). Uit voormeld artikel 74/13 en voormeld artikel 5 blijkt dat het bestuur bij 

het treffen van een verwijderingsmaatregel rekening moet houden met het hoger belang van het kind, 

het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokkenen. Deze drie te respecteren 

elementen vinden hun weerklank in respectievelijk de artikelen 24, 7 en 4 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest). Bij de tenuitvoerlegging van de 

Terugkeerrichtlijn zijn de lidstaten gehouden tot naleving van voormelde artikelen van het Handvest en 

overeenkomstig artikel 52.3 van het Handvest moet aan de artikelen 4 en 7 van het Handvest eenzelfde 

draagwijdte worden gegeven als aan de artikelen 3 en 8 van het EVRM.  

 

In de mate dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt dat de gemachtigde bij het nemen van 

een beslissing tot verwijdering rekening moet houden met de gezondheidstoestand van de betrokkene, 

weerspiegelt deze bepaling dan ook de grondrechten die voortvloeien uit artikel 3 van het EVRM.  

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet maakt ter zake, zoals de verzoeker pertinent opmerkt, een 

individueel onderzoek noodzakelijk.  

 

Het moet voorts worden benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

slechts een wettigheidscontrole uitoefent op de bestreden beslissing. De Raad zou zijn in artikel 39/2, 

§2, van de vreemdelingenwet vastgelegde annulatiebevoegdheid overschrijden indien hij zijn 

beoordeling omtrent de gezondheidstoestand van de verzoeker, bij gebrek aan enige beoordeling die 

door het bevoegde bestuur werd doorgevoerd bij het treffen van de bestreden beslissing, in de plaats 

zou stellen van deze van het bevoegde bestuur (cf. RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, 

nr. 227.900). De Raad kan binnen zijn bevoegdheid enkel de wettigheid onderzoeken van de 

besluitvorming van het bestuur bij het treffen van de bestreden beslissing (cf. RvS 11 december 2015, 

nr. 233.222).  

 

De loutere annulatiebevoegdheid van de Raad verhindert dan ook dat de Raad een eventueel gebrek 

aan een voorafgaandelijk onderzoek door het bevoegde bestuur van de medische situatie van de 

verzoeker zou compenseren door zelf te onderzoeken of de gezondheidstoestand van de verzoeker 

hem al dan niet verhindert om terug te keren naar zijn land van herkomst. Dit klemt in casu des te meer 

nu de Raad niet over een medische onderzoeksbevoegdheid beschikt en hij evenmin de mogelijkheid 

heeft om een expert aan te stellen.  
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Bijgevolg is het de Raad, bij gebrek aan (mogelijkheid tot) medische expertise en bij gebrek aan enige 

medische beoordeling die door het bestuur werd doorgevoerd voorafgaand aan de thans bestreden 

beslissing (zie infra), niet mogelijk om inhoudelijk te oordelen omtrent de door de partijen gevoerde 

feitelijke betwisting of verzoekers gezondheidstoestand hem bij een terugkeer naar zijn land van 

herkomst blootstelt aan een schending van het door artikel 3 van het EVRM gewaarborgde grondrecht. 

De verweerder kan hierop dan ook niet dienstig aansturen in zijn nota met opmerkingen. 

 

De Raad kan enkel nagaan of het bestuur alle relevante feiten en omstandigheden in zijn besluitvorming 

heeft betrokken alvorens over te gaan tot de afgifte van het thans bestreden bevel om het grondgebied 

te verlaten.  

 

In het administratief dossier bevindt zich een politieverslag van 2 december 2017. Dit verslag werd 

opgesteld naar aanleiding van een door de verweerder gelaste controle van het verblijf van de 

verzoeker en vermeldt het volgende: 

 

“Op 28/11/2017 omstreeks 20.43 uur gaat opsteller op onverwachts huisbezoek. 

 

In de woning zijn D. E. aan te treffen alsook T. en G. 

 

E. deelt aan opsteller mee dat zij via haar advocaat aan het proberen is om haar kinderen bij haar te 

houden. 

T. heeft een ernstige mentale handicap en is zorgbehoevend. 

Gezien E. sedert enkele weken werkt via het OCMW neemt G. de zorg van haar broer over terwijl E. 

werkt. 

 

Beiden zijn nog verblijvend op bovenstaand adres.” 

 

Uit dit politieverslag blijkt dan ook dat de gemachtigde, toen hij op 14 december 2017 de bestreden 

beslissing trof, wel degelijk op de hoogte was van het feit dat de verzoeker zorgbehoevend is en aan 

een ernstige mentale handicap lijdt. Noch uit de motieven van de bestreden beslissing, noch uit de 

stukken van het administratief dossier blijkt echter dat de gemachtigde bij het treffen van het thans 

bestreden bevel om het grondgebied te verlaten verzoekers gezondheidstoestand in overweging heeft 

genomen, laat staan dat hij heeft onderzocht of de medische situatie van de verzoeker, in het licht van 

artikel 3 van het EVRM, verhindert dat hem een beslissing tot verwijdering wordt opgelegd.  

 

Aangezien de gemachtigde bij het treffen van de thans bestreden beslissing naliet om een individueel 

onderzoek te voeren naar verzoekers gezondheidstoestand, hoewel hij genoegzaam op de hoogte was 

van het gegeven dat de verzoeker zorgbehoevend is en lijdt aan een ernstige mentale handicap, dient 

een schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en van de zorgvuldigheidsplicht te worden 

vastgesteld.  

 

Het verweer in de nota met opmerkingen doet aan deze vaststelling geen afbreuk. De verweerder erkent 

overigens uitdrukkelijk dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet een individueel onderzoek 

noodzakelijk maakt dat erop gericht is te waarborgen dat de gemachtigde, ook in het kader van een 

gebonden bevoegdheid, bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde 

fundamentele rechten zoals de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling.  

 

Waar de verweerder stelt dat uit het dossier niet blijkt dat de verzoeker een medisch attest heeft 

toegevoegd aan zijn dossier waaruit zou blijken dat er sprake is van een handicap, merkt de Raad op 

dat dit niet wegneemt dat het politieverslag van 2 december 2017 wel degelijk gewag maakt van een 

ernstige mentale handicap en zorgbehoevendheid in hoofde van de verzoeker. De verweerder was dan 

ook genoegzaam op de hoogte dat de verzoeker kampt met een medische problematiek die relevant 

kan zijn in het kader van een verwijderingsbeslissing. Hoewel dit politieverslag inderdaad geen medisch 

attest is, kan en moet, in het licht van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, wel van een zorgvuldig 

handelende overheid worden verwacht dat deze zelf tot een individueel onderzoek overgaat van de 

gezondheidstoestand van de verzoeker alvorens hem een bevel te geven om het grondgebied te 

verlaten.  

 

In de mate dat de verweerder wijst op de eigen verantwoordelijkheid van de verzoeker en op het feit dat 

er geen medische verblijfsaanvraag werd ingediend (cf. artikel 9ter van de vreemdelingenwet), wijst de 

Raad erop dat de vreemdelingenwet zelf in zijn artikel 74/13 de verantwoordelijkheid voor het onderzoek 
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van de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling bij het bestuur legt. Het gegeven dat de 

vreemdeling geen verblijfsprocedure op medische gronden heeft opgestart, doet geen afbreuk aan de 

zorgvuldigheidsplicht die op het bestuur zelf rust om bij het treffen van een bevel om het grondgebied te 

verlaten rekening te houden met de gezondheidstoestand van de betrokkene indien het bestuur daarvan 

op de hoogte was of diende te zijn, quod in casu.  

 

Het verweer dat de verzoeker in zijn middel niet concreet aannemelijk maakt dat hij in zijn land van 

herkomst niet kan verzorgd worden en de inhoudelijke beoordeling in de nota met opmerkingen van 

verzoekers medische problematiek, zijn niet dienstig. Zoals hoger reeds gesteld, is de Raad niet 

bevoegd om op deze betwisting in te gaan. Met een a posteriori gegeven motivering kunnen de 

gebreken in de besluitvorming van de bestreden beslissing overigens hoe dan ook niet worden hersteld.  

 

Het tweede middel is, in de aangegeven mate, gegrond.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere (onderdelen van de) middelen niet tot een ruimere 

vernietiging kan leiden, dienen deze niet onderzocht te worden (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; 

RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is 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 het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 14 december 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13) wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig maart tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 


