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 nr. 220 356 van 25 april 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. VANGOIDSENHOVEN 

Interleuvenlaan 62 

3001 HEVERLEE 

  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 Armeense nationaliteit te zijn, op 

28 december 2015 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring 

te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 13 oktober 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

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 10 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 februari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat E. VANGOIDSENHOVEN 

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 1 april 2010 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing 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) in functie van de 

aandoeningen van de heer S.S. Op 3 april 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de 

beslissing waarbij voornoemde aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond wordt verklaard. Op 31 augustus 

2015 verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) het ingediende beroep bij 

arrest met nummer 151 428.  
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Op 22 maart 2011 dienen verzoekers een nieuwe aanvraag in met toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. Deze wordt op 25 mei 2011 onontvankelijk verklaard.  

 

Op 24 juni 2011 dienen verzoekers opnieuw een aanvraag in met toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, dewelke op 9 september 2011 onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 12 maart 2012 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 4 april 2012 wordt voornoemde aanvraag aangevuld. Op 2 

mei 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij voornoemde aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard. Op 31 augustus 2015 verwerpt de Raad het ingediende beroep bij arrest 

met nummer 151 427. 

 

Op 4 april 2012 dienen verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in met toepassing van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet in functie van de aandoeningen van hun zoon K. S. Op 2 mei 2012 neemt 

de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij voormelde aanvraag onontvankelijk wordt 

verklaard. Bij arrest met nummer 151 426 wordt deze beslissing op 31 augustus 2015 vernietigd door de 

Raad. Op 13 oktober 2015 wordt voormelde aanvraag van 4 april 2012 vervolgens ontvankelijk, doch 

ongegrond verklaard. Op 13 oktober 2015 neemt de gemachtigde van de staatsecretaris tevens de 

beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten ten aanzien van verzoekster, ter kennis 

gebracht op 25 november 2015. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als 

volgt: 

 

“De mevrouw, 

Naam + voornaam: S., M. 

geboortedatum: (…)1982 

geboorteplaats: Vazashen 

nationaliteit: Armenië 

 

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 7 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in het bezit van een geldig paspoort” 

 

Op 13 oktober 2015 neemt de gemachtigde van de staatsecretaris ook de beslissing houdende een 

bevel om het grondgebied te verlaten ten aanzien van verzoeker, ter kennis gebracht op 25 november 

2015. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“De heer 

Naam + voornaam: S., S. 

geboortedatum: (…)1976 

geboorteplaats: Arteni 

nationaliteit: Armenië 

 

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 7 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 



  

 

 

X Pagina 3 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in het bezit van een geldig visum” 

 

Op 21 maart 2016 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 24 mei 2016 wordt voormelde aanvraag onontvankelijk 

verklaard. Op dezelfde dag wordt de beslissing genomen houdende een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Op 31 maart 2017 vernietigt de Raad bij arrest met nummer 185 025 voormelde 

onontvankelijkheidsbeslissing. Bij arrest met nummer 185 026 vernietigt de Raad op dezelfde dag 

voormeld bevel. Daaropvolgend vernietigt de Raad van State bij arrest met nummer 242.437 op 26 

september 2018 het arrest van 31 maart 2017 van de Raad betreffende de 

onontvankelijkheidsbeslissing van 24 mei 2016. Op 22 februari 2019 verwerpt de Raad tot slot bij arrest 

met nummer 217 312 het beroep ten aanzien van de beslissing van 24 mei 2016 waarbij de aanvraag 

om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt 

verklaard. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt in de nota met opmerkingen een exceptie van onontvankelijkheid van het beroep op 

waarbij hij stelt dat aangezien de gemachtigde niet over een discretionaire bevoegdheid beschikt ter 

zake en het een herhaald bevel betreft, verzoekers geen belang meer hebben.  

 

Ter terechtzitting doet de raadsvrouw van verweerder afstand van de opgeworpen exceptie van 

onontvankelijkheid wegens gebrek aan belang.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een eerste middel voeren verzoekers de schending aan van de beginselen van behoorlijk bestuur, 

inzonderheid het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel, 

van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van artikel 62 van de vreemdelingenwet “volgens 

welk algemeen beginsel de overheid gehouden is om uitspraak te doen rekening houdend met alle 

elementen van de zaak” en van de artikelen 7, 1° en 74/13 van de vreemdelingenwet. 

 

Ter adstruering van het eerste middel betogen verzoekers als volgt: 

 

“Ter motivering van dit verzoekschrift meent verzoekers onderstaande middelen te kunnen inroepen: 

 

Eerste middel: 

 

Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

redelijkheidsbeginsel en het rechtzekerheidsbeginsel evenals een schending van artikelen 2 en 3 van de 

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 

van de wet van 15 december 1980 volgens welk algemeen beginsel de overheid gehouden is om 

uitspraak te doen rekening houdend met alle elementen van de zaak evenals artikel 7, 1° VW evenals 

een schending van artikel 74/13 Vw 

 

Dit houdt onder meer in dat de administratieve overheid de elementen en de bewijsstukken die haar 

voorgelegd worden, behoorlijk dient te onderzoeken. 

 

Tevens dient de overheid haar beslissingen op voldoende wijze te motiveren. 

 

Dit betekent dat de opgegeven reden de beslissing moet kunnen dragen. 

 

Men moet maw nagaan of de overheid is uitgegaan van de gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of 

zij die correct heeft beoordeeld én of zij op grond daarvan in redelijkheid tot het bestreden besluit is 

gekomen. 
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Dit is niet het geval. 

 

Verwerende partij kent een onderzoeksverplichting als administratieve overheid. 

 

Verwerende partij hield niet in het minst rekening met de belangen van de drie minderjarige kinderen , 

nochtans een verplichting conform artikel 3 IVRK. 

 

Het jongste kind K. S. is amper zes jaar, hij werd in België geboren. (stuk 6) 

 

Hij heeft geen enkele binding met het land van herkomst van verzoekers. Hij spreekt uitsluitend 

Nederlands en loopt hier school. 

 

Zijn gezondheidstoestand is van bij de geboorte ondermaats - dat blijkt uit de vele medische verslagen 

die verwerende partij gekend zijn- en hij dient tot op zijn 21ste nog een aantal chirurgische/ 

tandheelkundige ingrepen te ondergaan, zodat een gedwongen terugkeer deze zesjarige jongen per 

definitie in een zeer risicovolle en onveilige situatie brengt die allerminst zijn belangen dient. (stuk 7) 

 

Verzoekers beschikken immers niet over de financiële mogelijkheden om de medische kosten te dragen 

en kunnen zij in Armenië geenszins beroep doen op een kwaliteitsvolle hulpverlening die zij in België 

genieten. 

 

Bijgevolg is de kans reëel dat hun kind door een misgroei van zijn gebit en scheefgroei van zijn neus 

steeds meer fysiek afwijkingen zal gaan vertonen in het gelaat, met niet alleen spraak- en respiratoire 

problemen tot gevolg, maar ook met een groot risico om te worden blootgesteld aan spot en afkeer. 

 

Dit maakt een onmenselijke behandeling van het kind uit in de zin van artikel 3 EVRM. 

 

België is toonaangevend wat betreft de specifieke chirurgische en tandheelkundige ingrepen die K. 

verplicht nog dient te ondergaan. 

 

Ook de beide dochters van 14 en 13 jaar zijn al ruim zes jaar in België, lopen hier school met goede 

resultaten, spreken perfect Nederlands, hun thuis is gevestigd in België. (stuk 5) 

 

Immers erkent de Raad van State sinds 16 april 2013 de rechtstreekse werking van (artikel 3) het IVRK 

verdrag zodat in beslissingen waarbij kinderen betrokken zijn, expliciet aandacht dient te worden 

verstrekt aan hun belangen. 

 

Verweerster heeft op geen enkel ogenblik de belangen van de drie minderjarige kinderen daadwerkelijk 

in haar beoordeling opgenomen, zodat de beslissing van verweerster ook om deze redenen niet 

afdoende is gemotiveerd . 

 

Prima facie blijkt er aldus een schending van de motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Er bestaat een kennelijk wanverhouding tussen de overwegingen die de bestreden beslissing 

onderbouwen en het dispositief van de beslissing, zodat ook het redelijkheidsbeginsel werd 

geschonden. 

 

Het middel is bijgevolg ernstig” 

 

3.2 In een tweede middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, van artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 

december 2000, in werking getreden op 1 december 2009 (hierna: het Handvest) en van artikel 8 van 

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). 

 

Verzoekers betogen als volgt: 

 

“Schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, artikel 41 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie en van 8 EVRM 
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De bestreden beslissing heeft tot gevolg dat verzoekers het grondgebied dienen te verlaten. 

 

Het gezin telt drie jonge minderjarige kinderen. 

 

Het wordt niet betwist dat verzoekers in België een familieleven hebben samen met hun kinderen nu zij 

hier reeds zes jaar lang onafgebroken leven en schoollopen. 

 

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

overheidsinmenging in het gezinsleven. 

 

Op geen enkele wijze kan nagegaan worden of verwerende partij enige ,en zo ja welke, 

belangenafweging heeft doorgevoerd. 

 

In casu ontbreekt elke motivering hieromtrent. 

 

De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggend individueel geval. 

 

In het kader van een billijke afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de 

mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van 

bestemming, de omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van 

onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief 

wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen 

van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, 

Nuñez v. Noorwegen, par. 70). 

 

In casu is het zo dat verzoekers in geval van terugkeer in een sociaal economisch deplorabele situatie 

terecht komen op een plek die zij zes jaar geleden uit vrees voor hun leven moesten verlaten en 

waarmee alle banden sindsdien verbroken zijn. 

 

De drie jonge kinderen moeten abrupt hun schoolloopbaan stopzetten, zonder dat zij de taal machtig 

zijn om bij terugkeer de school te kunnen hervatten. 

 

Inzonderheid de jongste K. S. heeft nooit één voet in Armenië gezet, hij werd in België geboren.! Hij 

spreekt enkel Nederlands, heeft zij hele leven hier uitgebouwd. 

 

In die omstandigheden betekent het afgeleverd bevel om het grondgebied te verlaten in casu een 

schending van het recht op een gezins- en familieleven in de zin van artikel 8 EVRM . 

 

Enkel indien het noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare orde, het 

economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de 

bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de rechten en vrijheden van 

anderen, kan bij wet afgeweken worden van de bescherming die artikel 8 EVRM biedt. De afwijking 

dient bovendien in verhouding te staan met het nagestreefde doel. 

 

Er zijn geen van voormelde limitatief opgesomde gronden voorhanden om af te wijken van de 

bescherming geboden door artikel 8 EVRM. 

 

In casu wordt aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd, in toepassing van 

artikel 7 Vw. 

 

Deze bepaling vormt een gedeeltelijke omzetting van artikel 6 van de richtlijn 2008/115/EG. 

 

In de huidige stand van de procedure lijkt niet te kunnen worden uitgesloten dat dit bevel om het 

grondgebied te verlaten, dat met miskenning van bepaalde wetsartikelen werd genomen waardoor aan 

verzoekster bepaalde rechten werden ontzegd als een bezwarend besluit moet worden aangemerkt dat 

de belangen van de betrokken vreemdeling ongunstig kan beïnvloeden. 

Opdat de verplichting tot het voeren van een individueel onderzoek in het kader van artikel 74/13 Vw., 

als omzetting van artikel 5 van richtlijn 2008/115/EG, een nuttig effect kent, dient de betrokken 

vreemdeling in staat te worden gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken 
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in het kader van een administratieve procedure waarbij een bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

afgeleverd, aangezien in de huidige stand van de procedure niet kan worden uitgesloten dat een 

dergelijk besluit de belangen van een vreemdeling aanmerkelijk ongunstig kan beïnvloeden. 

 

Het hoorrecht zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest dat het recht op behoorlijk bestuur 

waarborgt, verzekert het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem 

nadelige maatregel wordt genomen. 

 

Het hoorrecht kent een algemene toepassing. 

 

Deze is van toepassing in iedere procedure die tot een bezwarend besluit kan leiden, dit is een besluit 

dat de belangen van de betrokkene ongunstig kan beïnvloeden. (Hvj 22 november 2012, C 277/11) 

 

Het hoorrecht zoals gewaarborgd door artikel 41 van het Handvest is in casu van toepassing. 

 

In dit verband dient er tevens te worden gewezen op het bepaalde in artikel 74/13 Vw., waarin 

uitdrukkelijk is voorzien 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 het derde land. 

 

Deze bepaling vormt overigens de omzetting van artikel 5 van richtlijn 2008/115/EG en lijkt een 

individueel onderzoek noodzakelijk te maken. 

 

In casu werd verzoekers deze mogelijkheid ontnomen!! 

 

Verzoekers hebben de actuele gezondheidstoestand van hun zoontje, hun deplorabele financiële 

situatie en de afwezigheid van een sociaal- familiaal netwerk om hun op te vangen en financieel te 

steunen, niet kunnen toelichten. 

 

Het niet horen van verzoekers heeft, gelet op alle feitelijke en juridische omstandigheden van het geval, 

in casu dan ook daadwerkelijk aan verzoekers de mogelijkheid ontnomen om zich zodanig te verweren 

dat deze besluitvorming inzake het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten een andere 

afloop had kunnen hebben.” 

 

3.3 In een derde middel voeren verzoekers tot slot de schending aan van artikel 3 van het EVRM in 

samenhang gelezen met artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, 

aangenomen te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 

(hierna: het Kinderrechtenverdrag). Zij betogen als volgt: 

 

“Derde middel: 

 

Schending van artikel 3 EVRM in samenhang gelezen met artikel 3 IVRK 

 

Conform artikel 3 IVRK , een verdrag dat kinderen onder meer beschermt tegen verwaarlozing, dienen 

de belangen van het kind bij alle maatregelen te worden betrokken . 

 

Immers erkent de Raad van State sinds 16 april 2013 de rechtstreekse werking van (artikel 3) het IVRK 

verdrag zodat in beslissingen waarbij kinderen betrokken zijn, expliciet aandacht dient te worden 

verstrekt aan de belangen van de kinderen. 

 

Verweerster heeft op geen enkel ogenblik de belangen van de minderjarige kinderen in haar 

beoordeling opgenomen . 

 

Elke verwijzing hiernaar ontbreekt! 

 

Het jongste kind K. is amper zes jaar, hij werd in België geboren. (stuk 6) 

 

Hij heeft geen enkele binding met het land van herkomst van verzoekers. Hij spreekt uitsluitend 

Nederlands en loopt hier school. 
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Zijn gezondheidstoestand is van bij de geboorte ondermaats - dat blijkt uit de vele medische verslagen 

die verwerende partij gekend zijn- en hij dient tot op zijn 21ste nog een aantal chirurgische/ 

tandheelkundige ingrepen te ondergaan, zodat een gedwongen terugkeer deze zesjarige jongen per 

definitie in een zeer risicovolle en onveilige situatie brengt die allerminst zijn belangen dient. (stuk 7) 

 

Verzoekers beschikken immers niet over de financiële mogelijkheden om de medische kosten te dragen 

en kunnen zij in Armenië geenszins beroep doen op een kwaliteitsvolle hulpverlening die zij in België 

genieten. 

 

Bijgevolg is de kans reëel dat hun kind door een misgroei van zijn gebit en scheefgroei van zijn neus 

steeds meer fysiek afwijkingen zal gaan vertonen in het gelaat, met niet alleen spraak- en respiratoire 

problemen tot gevolg, maar ook met een groot risico om te worden blootgesteld aan spot en afkeer. 

 

Dit maakt een onmenselijke behandeling van het kind uit in de zin van artikel 3 EVRM. 

 

België is toonaangevend wat betreft de specifieke chirurgische en tandheelkundige ingrepen die K. 

verplicht nog dient te ondergaan. 

 

Ook de beide dochters van 14 en 13 jaar zijn al ruim zes jaar in België, lopen hier school met goede 

resultaten, spreken perfect Nederlands, hun thuis is gevestigd in België. (stuk 5) 

 

Een verplichte terugkeer van verzoekers zou dan ook een schending van artikel 3 EVRM uitmaken.” 

 

3.4 Gelet op de onderlinge verwevenheid worden de middelen samen behandeld. 

 

Waar verzoekers verwijzen naar de beginselen van behoorlijk bestuur, wijst de Raad er voor zover als 

nodig op dat het middelonderdeel slechts ontvankelijk is in de mate verzoekers de schending aanvoeren 

van concrete beginselen. Onder “middel” dient immers conform vaste rechtspraak van de Raad van 

State te worden begrepen, de voldoende en duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel of het 

overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens de verzoekende partij deze rechtsregel of het 

beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 165.291; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 

2 maart 2007, nr. 168.403). 

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 hebben betrekking op de formele motiveringsplicht (cf. 

RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten 

de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, 

nr. 132.710). Dit geldt eveneens voor artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

 

In de motivering van de bestreden bevelen wordt telkens verwezen naar de juridische grondslag, met 

name artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, meer bepaald het in het Rijk verblijven zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten. In deze beslissingen zijn tevens de feitelijke 

overwegingen te vinden. De gemachtigde van de staatssecretaris stelt in de eerste bestreden beslissing 

vast dat verzoekster niet in het bezit is van een geldig paspoort en in de tweede bestreden beslissing 

dat verzoeker niet in het bezit is van een geldig visum.  

 

De Raad stelt bijgevolg vast dat in casu de bestreden beslissingen op duidelijke wijze de overwegingen 

in rechte en in feite weergeven die hebben geleid tot deze beslissingen. De voorziene motivering stelt 

verzoekers in staat kennis te nemen van de redenen die aan de bestreden beslissingen ten grondslag 

liggen. Deze worden door verzoekers ook niet betwist. Verzoekers maken dan ook niet aannemelijk dat 

de motieven uit de bestreden beslissingen niet correct zijn. Een schending van artikel 7, 1° van de 

vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet wordt dan ook niet aangetoond. 

 

Waar verzoekers de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aanvoeren, duidt de Raad dat het 

zorgvuldigheidsbeginsel de overheid de verplichting oplegt om haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 
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alle daarin vervatte dienstige stukken. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de 

genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts 

over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het 

redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele 

redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). Het 

rechtszekerheidsbeginsel, waarvan verzoekers eveneens de schending aanvoeren, is een uit de 

rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn 

zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te 

schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het 

bestuur (RvS 11 januari 2007, nr. 166.563; I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315-349). 

 

Verzoekers wijzen erop dat er een onderzoeksverplichting geldt voor de administratieve overheid en 

menen dat er niet in het minst rekening gehouden is met de belangen van de drie minderjarige kinderen. 

Meer specifiek zetten zij uiteen dat het jongste kind K. S. amper 6 jaar oud is, in België geboren werd, 

geen enkele binding heeft met het land van herkomst, uitsluitend Nederlands spreekt en hier 

schoolloopt. Verder zetten verzoekers zijn gezondheidstoestand uiteen. Meer bepaald, zo stellen zij, is 

zijn gezondheidstoestand van bij de geboorte ondermaats en dient hij tot op zijn 21ste nog een aantal 

chirurgische/tandheelkundige ingrepen te ondergaan zodat een gedwongen terugkeer deze zesjarige 

jongen per definitie in een zeer risicovolle en onveilige situatie brengt die allerminst zijn belangen dient. 

Eveneens halen verzoekers aan dat zij niet over de financiële mogelijkheden beschikken om de 

medische kosten te dragen en dat zij in Armenië geenszins beroep kunnen doen op een kwaliteitsvolle 

hulpverlening die zij in België genieten. Zij besluiten op dit punt dat de kans reëel is dat hun kind door 

een misgroei van zijn gebit en scheefgroei van zijn neus steeds meer fysiek afwijkingen zal gaan 

vertonen in het gelaat, met niet alleen spraak- en respiratoire problemen tot gevolg, maar ook met een 

groot risico om te worden blootgesteld aan spot en afkeer. Wat de dochters betreft, halen verzoekers 

aan dat zij 13 en 14  jaar oud zijn, al ruim zes jaar in België zijn, hier schoollopen met goede resultaten, 

perfect Nederlands spreken en hun thuis in België is gevestigd. 

 

Verzoekers betogen dat zij de actuele gezondheidstoestand van hun zoontje, hun deplorabele financiële 

situatie en de afwezigheid van een sociaal-familiaal netwerk om hen op te vangen en financieel te 

steunen, niet hebben kunnen toelichten. Het niet horen heeft hen, naar hun mening, gelet op alle 

feitelijke en juridische omstandigheden van het geval, in casu dan ook daadwerkelijk de mogelijkheid 

ontnomen om zich zodanig te verweren dat de besluitvorming inzake het afleveren van een bevel om 

het grondgebied te verlaten een andere afloop had kunnen hebben.  

 

De Raad wijst erop dat het hoorrecht, zoals neergelegd in artikel 41, lid 2 van het Handvest, bepaalt dat 

dit recht op behoorlijk bestuur met name het recht van eenieder behelst om te worden gehoord voordat 

jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen (HvJ 22 november 2012, C-

277/11, M.M., pten 82 en 83). Uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt duidelijk dat dit 

artikel niet is gericht tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de 

Unie (HvJ 17 juli 2014, C-141/12, Y.S., pt. 67)  

 

Dat recht maakt echter wel integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, dat 

een algemeen beginsel van Unierecht is (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 81; HvJ 5 

november 2014, C-166/13, Mukarubega, pt. 45). 

 

Volgens de rechtspraak van het Hof moet het recht om te worden gehoord, worden geëerbiedigd, ook al 

voorziet de toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk in een dergelijke formaliteit (HvJ 18 december 

2008, C-349/07, Sopropé, pt. 38; HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt.  86;  HvJ 10 september 

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., pt. 32). 

 

De verplichting tot eerbiediging van de rechten van de verdediging van de adressanten van besluiten die  

hun belangen aanmerkelijk raken, rust op de administratieve overheden van de lidstaten wanneer zij  

maatregelen of beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., pt. 35). De beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten valt binnen de werkingssfeer van het Unierecht, aangezien de beslissing het 

gevolg is van de tenuitvoerlegging van de Terugkeerrichtlijn. 

 

Er wordt op gewezen dat volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie een schending van de 

rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot 
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nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, 

Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 

101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. 

I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80).  

 

Verzoekers gaan er in casu aan voorbij dat de aanvraag om machtiging tot verblijf om medische 

redenen van 4 april 2012 in functie van de medische toestand van hun zoon K. S. op 13 oktober 2015 

ontvankelijk, doch ongegrond werd verklaard. De Raad wijst erop dat verzoekers via onderhavige 

procedure geen kritiek kunnen uiten op voormelde ongegrondheidsbeslissing daar deze niet het 

voorwerp uitmaakt van onderhavige procedure. Daarnaast benadrukt de Raad, in de mate dat 

verzoekers menen dat rekening diende te worden gehouden met de aanvraag om medische redenen,   

dat het hoofdmotief van de bestreden bevelen erin bestaat dat verzoekers in het Rijk verblijven zonder 

de vereiste documenten. De Raad wijst erop dat de beslissing waarbij de medische aanvraag 

ongegrond wordt verklaard, niet verhindert dat een bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

uitgereikt. De beslissing betreffende de medische aanvraag enerzijds en het bestreden bevel anderzijds 

rusten op verschillende rechtsgronden. Zoals hoger reeds uiteengezet, maken verzoekers niet 

aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de door hem in de 

bestreden bevelen gedane vaststellingen kon komen. Aangezien de motieven uit de bestreden bevelen 

pertinent zijn, volstaan deze motieven en dient de gemachtigde niet bijkomend naar de medische 

problematiek van hun zoon te verwijzen. Bovendien hadden verzoekers middels hun medische 

aanvraag de kans om de nodige inlichtingen te verschaffen en nadien om het dossier te actualiseren. Zij 

overtuigen aldus door de aangebrachte elementen niet dat een voorafgaand gehoor tot een andere 

uitkomst van het bestreden bevel had kunnen leiden. Overigens tonen verzoekers niet in concreto aan 

dat er nieuwe elementen voorliggen die dateren van na de beslissing van 13 oktober 2015. Zij refereren 

dan wel meermaals naar stuk 7 “Medische attest inzake K.(…) S.(…)” dat zij voegen bij hun 

verzoekschrift; doch dit attest dateert van 22 september 2015 en derhalve van vóór voormelde 

beslissing van 13 oktober 2015.  

 

Waar verzoekers verwijzen naar artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, dient te worden opgemerkt dat 

deze bepaling geen motiveringsplicht bevat. Voormeld artikel 74/13 bepaalt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bij het nemen van een beslissing tot verwijdering rekening moet houden met het hoger 

belang van het kind, het gezins- en familieleven en met de gezondheidstoestand van de betrokkene. Uit 

de stukken van het administratief dossier blijkt dat met betrekking tot de gezondheidstoestand van de 

zoon van verzoekers een onderzoek werd gevoerd in het kader van de aanvraag om machtiging tot 

verblijf met toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Uit de beslissing van 13 oktober 2015 

waarbij de medische aanvraag ongegrond werd verklaard, blijkt dat de gemachtigde er zich van heeft 

vergewist dat de ingeroepen medische redenen geen reëel risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling uitmaken. Inmiddels is deze beslissing definitief geworden. De conclusie van de 

gemachtigde van de staatssecretaris in de ongegrondheidsbeslissing van 13 oktober 2015 dat derhalve 

uit het voorgelegde medisch dossier niet kan worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een 

reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een 

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

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft, is bijgevolg 

eveneens definitief geworden. Het weze herhaald dat niet wordt aangetoond dat er sinds de reeds 

definitief geworden beoordeling in de beslissing van 13 oktober 2015 nieuwe elementen voorliggen. 

Zodoende wordt een schending van artikel 41 van het Handvest al dan niet in combinatie met artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet niet aangetoond. 

 

Ook uit het administratief dossier blijkt bovendien dat de verwerende partij wel degelijk rekening heeft 

gehouden met de (andere) elementen zoals voorzien in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. In de 

nota van 14 september 2015 staat het volgende vermeld:  

 

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

toepassing van art 74/13) 

 

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 artikel 8 

van het EVRM. 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 
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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.  

Gezondheidstoestand: uit het medisch dossier blijkt geen onmogelijkheid tot reizen” 

 

Verzoekers kunnen dan ook niet bijgetreden worden waar zij voorhouden dat geen rekening werd 

gehouden met de elementen zoals bepaald in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet.  

 

Artikel 8 van het EVRM waarvan verzoekers eveneens de schending aanvoeren, bepaalt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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.” 

 

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 v. 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. Een verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens 

het begin van bewijs aan te brengen van een privéleven en een familie- en gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM waarop zij zich beroept. Dit begin van bewijs dient voldoende nauwkeurig te zijn 

met inachtneming van de omstandigheden van de zaak. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip 

‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome begrippen, die 

onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet 

sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de 

aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland 

(GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). Het begrip 'privéleven' wordt 

evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een 

ruime term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven 

(EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 

153). De beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven, is ook een feitenkwestie. 

 

Het gezinsleven tussen een moeder/vader en een minderjarig kind wordt in de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens verondersteld. Vanaf het moment van de geboorte en 

wegens dat feit zelf, bestaat er tussen het minderjarig kind en zijn ouder een band die gelijkstaat met 

“gezinsleven”. Om een voldoende graad van “gezinsleven” vast te stellen, is samenwoning van ouder en 

het minderjarig kind niet noodzakelijk vereist (EHRM 24 april 1996, nr. 22070/93, Boughanemi v. 

Frankrijk, par. 35) en wordt de band tussen een ouder en een minderjarig kind slechts in uitzonderlijke 

omstandigheden als ‘verbroken’ beschouwd. 

 

Het gezinsleven is thans geenszins betwist door de gemachtigde. Verder blijkt uit de bestreden 

beslissingen dat beide partners het grondgebied dienen te verlaten. De kinderen, allen minderjarig op 

het moment dat de bestreden beslissingen werden genomen, volgen de administratieve toestand van de 

ouders, hetgeen – zoals terecht wordt gesteld in de nota van 14 september 2015 gevoegd in het 

administratief dossier – in hun belang is. Bijgevolg is er geen sprake van een scheiding van het gezin, 

noch van een inmenging in het gezin. 

 

Ten overvloede dient de Raad nog op te merken dat het in casu ook een aanvraag tot een toelating tot 

verblijf betreft. In casu dient geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid van het EVRM te 

gebeuren. Immers, de bestreden beslissing betreft geen weigering van een voortgezet verblijf. Het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM 

dient te gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. In dit geval moet er volgens het EHRM 

onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op privé- en/of familie- 

en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; 

EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand 
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van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve 

verplichting voor de staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, 

Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM. 

 

Verzoekers betogen wat de concrete elementen in casu betreft, dat zij in het geval van terugkeer in een 

sociaal economisch deplorabele situatie terechtkomen op een plek die zij zes jaar geleden uit vrees voor 

hun leven moesten verlaten en waarmee alle banden verbroken zijn. Daarnaast verwijzen ze naar hun 

integratie in België, de schoolloopbaan van de kinderen die zij zouden moeten stopzetten zonder dat zij 

de taal machtig zijn om bij terugkeer de school te kunnen hervatten, in het bijzonder voor K. S. die in 

België geboren is, enkel Nederlands spreekt en zijn hele leven hier heeft uitgebouwd. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekers geen bewijzen voorleggen van de bewering dat zij bij terugkeer in een 

sociaal economisch deplorabele situatie zouden terechtkomen op een plek die zij zes jaar geleden uit 

vrees voor hun leven moesten verlaten en waarmee alle banden verbroken zijn. 

 

De Raad stelt vast dat in de beslissing van 24 mei 2016 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

met toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet van 21 maart 2016 onontvankelijk werd 

verklaard, wordt gemotiveerd:  

 

“Het feit dat hun kinderen hier naar school gaan, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch 

een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. Bovendien hebben 

betrokkenen steeds geweten dat de scholing van hun kinderen plaatsvond in precair verblijf en dat hun 

opleiding in België mogelijk slechts een tijdelijke oplossing was om de ontwikkeling van de kinderen toch 

zo normaal mogelijk te laten verlopen. Sinds 31.03.2011 vindt de verplichte scholing trouwens plaats in 

illegaal verblijf. 

Ook beweren betrokkenen dat de kinderen de taal van hun land van herkomst niet langer afdoende 

beheersen, dat ze hierdoor hun studies niet kunnen verderzetten in hun land van herkomst bij gebrek 

aan kennis van de onderwijstaal en dat hun jongste zoon, K., niet de minste band heeft met het land van 

herkomst van zijn familie. Hieromtrent dient er vooreerst opgemerkt te worden dat het zeer 

onwaarschijnlijk is betrokkenen hun kinderen in privé- en/of huiselijke sfeer niet zouden opvoeden in het 

Armeens aangezien dit toch hun moedertaal is, de taal die betrokkenen het best beheersen. Ook maken 

betrokkenen het niet aannemelijk dat hun kinderen geen enkele band met Armenië hebben, noch dat zij 

een zodanige taal- en culturele achterstand hebben dat zij in Armenië niet zouden kunnen aansluiten op 

school. Hoewel hun jongste zoon, K., niet in Armenië is geboren, heeft hij wel via zijn ouders een band 

met Armenië. Betrokkenen hebben immers de Armeense nationaliteit en zijn in Armenië geboren. Er 

mag dan ook worden van uitgegaan dat betrokkenen hun jongste zoon, en bij uitbreiding de andere 

kinderen, tot op zekere hoogte de Armeense taal en cultuur hebben bijgebracht, zeker gelet op het feit 

dat betrokkenen nooit een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebben gehad in België en zij dus moeten 

beseft hebben dat hun verblijf en dat van hun kinderen in België slechts voorlopig was.” 

 

Het beroep ingediend door verzoekers ten aanzien van voormelde beslissing, werd door de Raad op 22 

februari 2019 bij arrest met nummer 217 312 verworpen. Derhalve is voormelde beslissing van 24 mei 

2016 waarbij een recentere beoordeling van de elementen voorligt, definitief geworden.  

 

Verzoekers tonen ook in het kader van onderhavige procedure geen hinderpalen aan. Zij leggen dan 

wel een brief van de school en een krantenartikel voor, doch het bewijs van hinderpalen in het land van 

herkomst ontbreekt. Tevens kan, zoals in de beslissing van 24 mei 2016 wordt gemotiveerd, worden 

vastgesteld dat verzoekers steeds hebben geweten dat de scholing van hun kinderen in België 

plaatsvond in precair verblijf wat slechts een tijdelijke oplossing was en dat het zeer onwaarschijnlijk is 

dat verzoekers hun kinderen in de privé- en/of huiselijke sfeer niet zouden opvoeden in het Armeens 

aangezien dit toch hun moedertaal is, de taal die verzoekers het best beheersen, en dat zij niet 
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aannemelijk maken dat hun kinderen geen enkele band met Armenië hebben, noch dat zij een zodanige 

taal- en culturele achterstand hebben dat zij in Armenië niet zouden kunnen aansluiten op school. 

 

In casu maken verzoekers de aanwezigheid van hinderpalen niet aannemelijk en tonen zij derhalve ook 

niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven en/of privéleven niet elders kunnen leiden.  

 

Voor het overige tonen verzoekers evenmin aan uit welke (andere) leden hun familie zou bestaan.  

 

In de mate dat verzoekers verwijzen naar hun privéleven en/of dat van hun kinderen, dient te worden 

vastgesteld dat zij niet op concrete wijze uiteenzetten waaruit deze banden of hun privéleven zouden 

bestaan, laat staan dat zij dit staven, zodat zij ook geen schending van het privéleven aantonen. 

Daarnaast kan nog worden opgemerkt dat, zelfs al zouden verzoekers met voornoemd betoog het 

bestaan van hun privéleven hebben aangetoond, zij hoe dan ook niet aantonen dat de opgebouwde 

banden van die aard en intensiteit zijn dat zij in casu onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM 

zouden kunnen vallen. Evenmin in die zin ligt een schending van artikel 8 van het EVRM voor. 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet weerspiegelt de hogere rechtsnormen, zoals artikel 8 van het 

EVRM, en noodzaakt een individueel onderzoek zodat wordt gewaarborgd dat verweerder rekening 

houdt met welbepaalde fundamentele rechten, zoals het gezins- en familieleven van de betrokken 

vreemdeling. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat het gezins- en familieleven waarmee 

volgens de beide normen rekening zou moeten worden gehouden op een verschillende manier zou 

moeten worden ingevuld. Het weze daarnaast herhaald dat zich een interne nota van 14 september 

2015 in het administratief dossier bevindt waarin de elementen uit artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet worden besproken. Uit het hogerstaande blijkt ook niet dat een schending van het 

hoger belang van het kind voorligt. Een schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet wordt dan 

ook niet aangetoond. 

 

Waar verzoekers de schending aanvoeren van artikel 3 van het EVRM, wijst de Raad erop dat nog 

daargelaten de vraag of artikel 3 van het EVRM een motiveringsplicht in zich draagt, moet worden 

gesteld dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds oordeelde dat deze verdragsbepaling 

voor een vreemdeling 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 en dat 

zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een 

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel 

in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zijn, hetgeen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag 

aan de orde zijn (EHRM 27 mei 2008, nr. 26.565/05, N./ Verenigd Koninkrijk).  

 

De Raad herinnert er nog aan dat voormeld artikel van het EVRM vooreerst vereist dat verzoekers er 

blijk van geven dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat, in het 

land waarnaar hij mag worden teruggeleid, hij een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld 

aan foltering of mensonterende behandeling. Het EHRM stelt dat het in principe aan de verzoekende 

partij toekomt om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken 

dat zij bij verwijdering naar het land van bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op 

onmenselijke behandeling, zodat inzonderheid een blote bewering of eenvoudige vrees voor 

onmenselijke behandeling op zich niet volstaat om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM 

(zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 

144.754). Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden, volstaat op zich niet 

(RvS 14 maart 2002, nr. 104.674; RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262).  

 

Zoals hoger reeds uiteengezet, werden de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van een adequate 

behandeling voor de aandoeningen van de zoon van verzoekers in het land van herkomst onderzocht 

en werd de aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen ongegrond verklaard op 13 

oktober 2015. Voormelde beslissing is inmiddels definitief geworden. Het weze herhaald dat verzoekers 

ook niet via onderhavige procedure voormelde beslissing kunnen bekritiseren daar deze geen voorwerp 

van onderhavige procedure uitmaakt. Verzoekers tonen niet aan dat er nieuwe elementen voorliggen 

sinds de reeds definitief geworden beoordeling in de beslissing van 13 oktober 2015. Zij refereren dan 

wel meermaals naar stuk 7 “Medische attest inzake K.(…) S.(…)” dat zij voegen bij hun verzoekschrift; 

dit attest bevat echter informatie omtrent de medische toestand van K. doch geen informatie omtrent de 

algemene medische situatie in het land van herkomst. De beweringen dat verzoekers in Armenië 

geenszins beroep zouden kunnen doen op de kwaliteitsvolle hulpverlening die zij in België genieten of 
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dat het risico bestaat te worden blootgesteld aan spot en afkeer, kan hierin niet worden gelezen. 

Verzoekers blijven derhalve in gebreke nieuwe elementen aan te brengen die een andere kijk zouden 

kunnen bieden in het kader van de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM. 

 

Ook het treffen van een bevel om het grondgebied te verlaten op basis van de loutere vaststelling dat de 

vreemdeling in het Rijk verblijft zonder de vereiste binnenkomstdocumenten, vormt op zich geen 

schending van artikel 3 van het EVRM. Niets verhindert een ernstig zieke vreemdeling om een 

verlenging aan te vragen van de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te verlaten. Het 

gegeven dat de behandeling van de aandoening van de zoon van verzoekers in het land van herkomst 

eventueel niet van hetzelfde kwalitatief niveau zal zijn als in België, zoals zij voorhouden, en dat zij 

aldaar kunnen worden geconfronteerd met een mindere (financiële) toegankelijkheid van de medische 

zorgen, kan op zich evenmin de schending van artikel 3 van het EVRM met zich meebrengen. In dit 

verband kan nog verwezen worden naar het arrest van het EHRM van 27 mei 2008, Grote Kamer in de 

zaak N. t. Verenigd Koninkrijk. Het EHRM oordeelde in het voormeld arrest dat zelfs de omstandigheid 

dat de uitwijzing de gezondheidstoestand van een vreemdeling beïnvloedt in beginsel niet volstaat om 

een schending van artikel 3 van het EVRM op te leveren. Enkel dus “in zeer uitzonderlijke gevallen 

wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn”, kan een schending van 

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

bevestigd in de zaak EHRM, 20 december 2011, nr. 10486/10, Y.-E.M. t. België). Verzoekers tonen niet 

in concreto aan dat zij zich in een dergelijk uitzonderlijk geval bevindt.  

 

Tot slot weze het opgemerkt dat de bestreden bevelen verzoekers niet dwingt tot een terugkeer naar 

hun land van herkomst, doch enkel het grondgebied van België te verlaten, evenals dat van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij over de documenten beschikken die vereist zijn 

om er zich naartoe te begeven.  

 

Verzoekers tonen, gelet op het voorgaande, geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, van 

artikel 8 van het EVRM, van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, van artikel 3 van het EVRM in 

samenhang met artikel 3 van het kinderrechtenverdrag of van de overige aangehaalde bepalingen en 

beginselen aan. 

 

4.  Korte debatten 

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan 

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

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 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: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

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

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 


