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 nr. 218 744 van 25 maart 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 12 juli 2018 

hebben ingediend, in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige dochter X, 

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 

juni 2018 houdende het bevel tot terugbrenging. 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 december 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 januari 

2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEENS, die verschijnt voor verzoekers en van advocaat C. 

VANBEYLEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 7 mei 2018 dienden verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

Op 7 juni 2018 nam de gemachtigde een beslissing waarbij deze aanvraag ontvankelijk doch ongegrond 

werd verklaard. 
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Op 7 juni 2018 nam de gemachtigde ook beslissingen houdende een bevel om het grondgebied te 

verlaten, ten aanzien van respectievelijk eerste verzoeker en tweede verzoekster en hun minderjarig 

kind I.L. 

 

Op 14 juni 2018 nam de gemachtigde bijkomend een beslissing, gericht tot tweede verzoekster, 

houdende een bevel tot terugbrenging van hun minderjarig kind I.L. 

 

Dit is de bestreden beslissing, die als volgt is gemotiveerd: 

 

“Afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. (1) 

 

In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

wordt aan S.A. geboren te Belgrado (Servië en Montenegro), op (…) van nationaliteit: Servië 

verblijvende te (…) 

 

bevel gegeven 

 

de genaamde I.L.  

geboren te Duffel, op (…)2017  

van nationaliteit: Servië,  

verblijvende te (…) 

 

binnen dertig (30) dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar hij (zij) gekomen is. 

 

REDEN VAN DE MAATREGEL : 

 

Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen : betrokkene verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet 

vereiste documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig 

visum. Betrokkene diende op 09.06.2017 een eerste verzoek tot internationale bescherming in, dat op 

29.11.2017 door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) werd 

afgesloten met een beslissing 'niet ontvankelijkheid asielaanvraag' kreeg. Overwegende dat op 

13.04.2018 de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RW) de het beroep van betrokkene tegen de 

beslissing van het CGVS verwierp. Naar aanleiding van deze negatieve beslissing werd er een 

beslissing 'bevel tot terugbrenging' opgemaakt vanwege Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). 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 Beide ouders zijn in België niet tot een verblijf toegelaten of gemachtigd 

en zij dienen het Rijk te verlaten. Het is evident dat zij zich hierbij dienen te laten vergezellen door hun 

jongere kinderen teneinde de belangen van deze kinderen en de gezinseenheid niet te schaden. Verder 

blijkt niet dat betrokkene of één van zijn (haar) gezinsleden gezondheidsproblemen zou hebben, die hen 

zouden verhinderen om terug te keren naar het land van herkomst: de aanvraag 9 ter dd. 07.05.2018 

werd negatief afgesloten door DVZ op 07.06.2018. Het recht op onderwijs is niet absoluut en geeft niet 

automatisch recht op verblijf. Nergens blijkt ook dat in het land van herkomst geen onderwijs kan 

worden verkregen. Het recht op onderwijs bevat daarenboven geen algemene verplichting om de keuze 

van een vreemdeling om onderwijs te volgen in een bepaalde Verdragsluitende Staat toe te staan. 

Beperkingen aan het recht op onderwijs zijn immers mogelijk zolang de kern van het recent op 

onderwijs niet wordt aangetast (EHRM 19 oktober 2012, nrs. 43370/04, 8252/05 en 18454/06, Catan 

e.a. v. Moldavië, par. 140.)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoekers te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad stelt vast dat het bestreden bevel tot terugbrenging enkel betrekking heeft op tweede 

verzoekster en het minderjarige kind van eerste verzoeker en tweede verzoekster. Eerste verzoeker is 
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geen rechtsadressaat van het huidige bevel tot terugbrenging. In casu kan hij dan ook enkel optreden 

als wettelijk vertegenwoordiger van zijn minderjarige dochter. Het is in die hoedanigheid dat de Raad 

verder in het arrest naar eerste verzoeker verwijst. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, 

van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna: het EVRM), van het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de 

materiële motiveringsplicht. 

 

Verzoekers menen dat de gemachtigde artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet heeft geschonden door 

bij het opleggen van het bestreden bevel tot terugbrenging geen rekening te houden met de medische 

problematiek van eerste verzoeker, de vader van het gezin. Verder voeren zij uitdrukkelijk aan dat de 

bestreden beslissing het gevolg is van de beslissing genomen in verzoekers’ procedure op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Zij wijzen met name op volgende motivering in de bestreden 

beslissing: "Verder blijkt niet dat betrokkene of één van zijn (haar) gezinsleden gezondheidsproblemen 

zou hebben, die hen zouden verhinderen om terug te keren naar het land van herkomst: de aanvraag 9 

ter dd. 07.05.2018 werd negatief afgesloten door DVZ op 07.06.2018". Verzoekers menen echter dat de 

gemachtigde ten onrechte is overgegaan tot de ongegrondverklaring van deze aanvraag en menen dat 

eerste verzoekers gezondheidsproblemen wel degelijk in de weg staan aan een terugkeer naar hun land 

van herkomst.  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet voorziet uitdrukkelijk 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. 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet maakt een individueel onderzoek noodzakelijk. Hoewel het tot 

aanbeveling strekt in de bestreden beslissing te motiveren over de elementen waarmee op grond van 

artikel 74/13 rekening moet worden gehouden, kan verweerder worden gevolgd waar hij in de nota 

opmerkt dat deze bepaling geen uitdrukkelijke motiveringsplicht inhoudt (RvS 10 oktober 2018, nr. 

242.591). Wel dient minstens uit de motieven van een recente beslissing of uit het administratief dossier 

te blijken dat de gemachtigde met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokkene op zorgvuldige wijze rekening heeft gehouden. 

 

Verweerder stelt in de verweernota dat uit de gegevens van de zaak blijkt dat de gemachtigde bij het 

nemen van de bestreden beslissing wel degelijk is overgegaan tot het individueel onderzoek dat door 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wordt vereist. Hij verwijst daarbij naar de beslissing tot 

ongegrondheid van eerste verzoekers aanvraag om een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet en stelt dat daarin een grondig onderzoek werd gevoerd naar zijn 

gezondheidstoestand.  

 

De Raad stelt op basis van de feitelijke gegevens in het dossier vast dat, niettegenstaande het feit dat 

deze beslissingen formeel steun vinden in een andere bepaling uit de Vreemdelingenwet, de 

gemachtigde het nuttig en noodzakelijk heeft geacht om over te gaan tot de afgifte van een bevel tot 

terugbrenging, eerst nadat werd beschikt over de door verzoekers ingediende aanvraag om 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Aldus heeft de vaststelling in de 

beslissing van 7 juni 2018 dat eerste verzoeker niet lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt 

voor het leven of voor de fysieke integriteit, noch aan een aandoening die een reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling omdat de noodzakelijke behandeling beschikbaar en 

toegankelijk is, eveneens geleid tot het oordeel dat een bevel tot terugbrenging kon worden afgegeven 

aan tweede verzoekster. In het bevel tot terugbrenging wordt ook uitdrukkelijk verwezen naar het feit dat 

de aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet negatief werd afgesloten door Dienst 

Vreemdelingenzaken op 7 juni 2018. De beoordeling van deze aanvraag om verblijfsmachtiging blijkt 

aldus bepalend te zijn geweest voor de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

De Raad wijst er echter op dat de beslissing van 7 juni 2018 waarbij verzoekers aanvraag om 

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

werd verklaard, door de Raad werd vernietigd bij arrest nr. 218 741 van 25 maart 2019, nadat werd 

vastgesteld dat het medisch advies van de arts-adviseur waarop deze beslissing was gesteund, niet 
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afdoende was gemotiveerd. Verweerder kan thans dan ook niet worden gevolgd waar hij meent dat de 

gemachtigde eerste verzoekers gezondheidstoestand voorafgaand aan deze beslissing tot 

ongegrondheid op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet reeds grondig heeft onderzocht. Het 

motief in de bestreden beslissing dat “niet [blijkt] dat betrokkene of één van zijn (haar) gezinsleden 

gezondheidsproblemen zou hebben, die hen zouden verhinderen om terug te keren naar het land van 

herkomst: de aanvraag 9 ter dd. 07.05.2018 werd negatief afgesloten door DVZ op 07.06.2018" blijft 

door de vernietiging van deze beslissing tot ongegrondheid van 7 juni 2018 dan ook niet overeind. 

Bijgevolg moet het bestreden bevel tot terugbrenging, als volgbeslissing van de voornoemde beslissing 

tot ongegrondheid op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, eveneens worden vernietigd.  

 

Ten overvloede kan niet worden vastgesteld dat de gemachtigde heeft voldaan aan zijn verplichting om 

in het licht van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet op voldoende zorgvuldige wijze rekening te 

houden met het gezins- en familieleven van verzoekers, omdat in het licht van verzoekers’ aanvraag om 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet nog niet op afdoende en volledig 

zorgvuldige wijze werd onderzocht of eerste verzoeker gezondheidsproblemen heeft die hem 

verhinderen terug te keren naar zijn land van herkomst.  

 

5. Korte debatten 

 

 De bestreden beslissing moet als volgbeslissing worden vernietigd. 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 verweerder. 

 

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 juni 2018 houdende een bevel tot terugbrenging wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

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

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


