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 nr. 223 381 van 27 juni 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. MEEUWISSEN 

Laagland 22 

2930 BRASSCHAAT 

  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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X en X, die verklaren van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

7 april 2015 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 11 

december 2014 houdende een inreisverbod. 

 

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 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat L. MEEUWISSEN verschijnt 

voor de verzoekende partijen en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 20 september 2010 verklaart de eerste verzoekende partij zich vluchteling. Op 30 augustus 2012 

weigert de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-

generaal) haar de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Op 10 januari 2013, bij 

arrest nr. 94 779, stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) met betrekking tot 

het tegen deze beslissing ingediende beroep de afstand van het geding vast. 

 

1.2 Op 12 september 2011 dienen de eerste verzoekende partij en de heer A. M. voor zichzelf en hun 

op dat moment drie minderjarige kinderen (de tweede, derde en vierde verzoekende partij) een 
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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), omwille van een medische problematiek van de tweede 

en de derde verzoekende partij. Op 17 oktober 2011 wordt deze aanvraag ontvankelijk verklaard. Op 13 

juli 2012 wordt deze aanvraag ongegrond verklaard. Op 13 november 2018, bij arrest nr. 212 264, 

verwerpt de Raad het tegen deze beslissing ingestelde beroep. 

 

1.3 Op 16 april 2013 verklaart de eerste verzoekende partij zich opnieuw vluchteling. Op 19 augustus 

2013 weigert de commissaris-generaal haar opnieuw de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus. Op 7 november 2013, bij arrest nr. 113 509, verwerpt de Raad het tegen deze 

beslissing ingestelde beroep.  

 

1.4 Op 20 maart 2014 dient de eerste verzoekende partij voor zichzelf en haar op dat moment drie 

minderjarige kinderen (de tweede, derde en vierde verzoekende partij) een tweede aanvraag in om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, ook ditmaal omwille van een 

medische problematiek van de tweede en de derde verzoekende partij. Op 11 december 2014 wordt 

deze aanvraag onontvankelijk verklaard, omdat de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de 

voormelde aanvraag reeds werden ingeroepen in het kader van de in punt 1.2 aangehaalde aanvraag 

van 12 september 2011.  

 

1.5 Op 11 december 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) ten aanzien van de eerste verzoekende 

partij en de op dat moment minderjarige tweede en derde verzoekende partij enerzijds en ten aanzien 

van de op dat moment reeds meerderjarige vierde verzoekende partij anderzijds tevens een beslissing 

houdende een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Het tegen deze beslissingen bij de 

Raad ingestelde beroep werd op 27 juni 2019, bij arrest nr. 223 379, verworpen. 

 

1.6 Op 11 december 2014 neemt de gemachtigde ten aanzien van de eerste verzoekende partij en de 

op dat moment minderjarige tweede en derde verzoekende partij enerzijds en ten aanzien van de op dat 

moment reeds meerderjarige vierde verzoekende partij anderzijds tevens een beslissing houdende een 

inreisverbod (bijlage 13sexies) van twee jaar. Dit zijn de eerste en de tweede bestreden beslissing, die 

op 6 maart 2015 aan de eerste respectievelijk de vierde verzoekende partij ter kennis werden gebracht 

en die luiden als volgt: 

 

“(...) Aan de mevrouw: (...) 

nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) (...) 

 

wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 

 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 11.12.2014 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

In uitvoering van artikel 74/11 §1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, is de termijn van het 

inreisverbod 2 jaar: 

2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: Betrokkene kreeg op 28.11.2013 een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Maar betrokkene toont op geen enkele wijze aan dat zij stappen heeft 

ondernomen om terug te keren naar haar land van herkomst. Betrokkene heeft geen gevolg gegeven 

aan het bevel om het grondgebied te verlaten en heeft zich sedertdien in illegaal verblijf gesteld. De 

terugkeerverplichting werd niet voldaan. (...)” 

 

2. Over de rechtspleging 
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Aan de verzoekende partijen werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet 

kan worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te 

leggen van de verzoekende partijen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan 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). 

 

Zij zetten in hun verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“Doordat het inreisverbod geen rekening houdt met de mogelijke stopzetting van de behandeling en de 

gevolgen daarvan op de medische problemen van A(...) M(...) MU(...) en An(...) M(...) MA(...). 

 

Terwijl de bij de medische regularisatieaanvraag dd. 20 maart 2014 bijgevoegde medische attesten 

duidelijk aantonen dat A(...) M(...) MU(...) en An(...) M(...) MA(...) lijden aan medische aandoeningen 

waarbij een adequate behandeling noodzakelijk is. 

 

Door hun aandoening zal een terugkeer van A(...) M(...) MU(...) en An(...) M(...) MA(...) naar hun land 

van herkomst een blootstelling aan een onmenselijke of vernederende behandeling zijn of met zich 

meebrengen. 

 

Het EHRM oordeelt dat een verwijdering een schending van artikel 3 EVRM kan uitmaken wanneer er 

ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het land van 

bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met 

artikel 3 EVRM. Artikel 3 EVRM verplicht de verdragstaten de betroffen persoon dan niet naar dat land 

te verwijderen.  

 

Om de ernstige en bewezen motieven te beoordelen moet men de te verwachten gevolgen van de 

verwijdering onderzoeken en hierbij rekening houden met de algemene situatie van dat land en met de 

specifieke situatie van de verzoekende partij. 

 

Bij de evaluatie van de algemene situatie in het land hecht het EHRM belang aan recente verslagen van 

onafhankelijke internationale organisaties voor de verdediging van de rechten van de mens of aan 

regeringsbronnen. Eventuele slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur leidt op zich niet 

tot een schending van artikel 3 EVRM. Wanneer men enkel beschikt over algemene informatie moeten 

specifieke beweringen gestaafd worden met andere bewijselementen. 

 

Dat in casu verzoekende partijen voldoende bewijselementen naar voor brengt betrekking hebbende op 

de specifieke situatie van A(...) M(...) MU(...) en An(...) M(...) MA(...). 

 

Tuberculose is in Congo immers de grootste doder en aan een stevige opmars bezig, ingevolge de 

grote armoede, de slechte leefomstandigheden en de moeilijke toegang tot de 

gezondheidsvoorzieningen. 

 

Meer nog, de gezondheidszorg in Congo is geheel ondermaats: er is nergens plaats voor patiënten met 

tuberculose die een lange en zware behandeling dienen te ondergaan. 

 

Dat artikel 3 EVRM derhalve met zekerheid zal geschonden zijn wanneer verzoekende partijen door de 

tenuitvoerlegging van de inreisverboden gedwongen worden om terug te keren naar het land van 

herkomst. 

 

Het middel is derhalve gegrond. 

 

Het aangehaalde middel is ernstig genoeg om een vernietiging van de bestreden beslissing te 

rechtvaardigen.” 

 

3.2 Artikel 3 van het EVRM luidt als volgt: 
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“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen.” 

 

Deze bepaling bekrachtigt één van de fundamentele waarden van elke democratische samenleving en 

verbiedt in absolute termen folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de 

omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen in hun uiteenzetting voortdurend verwijzen naar de 

eventuele gevolgen van een terugkeer of een verwijdering naar hun land van herkomst, Congo. In fine 

van hun uiteenzetting geven zij zelfs aan dat zij door de tenuitvoerlegging van de inreisverboden worden 

gedwongen om terug te keren naar het land van herkomst. 

 

De Raad benadrukt dat de thans bestreden beslissingen inreisverboden uitmaken. Op het moment van 

het nemen van de bestreden beslissing was een inreisverbod overeenkomstig artikel 1, 8° (oud) van de 

vreemdelingenwet “de beslissing waarbij de toegang tot en het verblijf op het grondgebied van de 

lidstaten voor een bepaalde termijn wordt verboden, die kan samengaan met een beslissing tot 

verwijdering”. Een beslissing tot verwijdering is overeenkomstig artikel 1, 6° (oud) van de 

vreemdelingenwet daarentegen een beslissing die de illegaliteit van het verblijf van een vreemdeling 

vaststelt en een terugkeerverplichting oplegt. Het begrip ‘terugkeer’ ten slotte doelt overeenkomstig 

artikel 1, 5° (oud) van de vreemdelingenwet op het feit dat een onderdaan van een derde land, hetzij op 

vrijwillige basis nadat hij het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot verwijdering, hetzij 

gedwongen, terugkeert naar zijn land van herkomst of een land van doorreis overeenkomstig 

communautaire of bilaterale overnameovereenkomsten of naar een ander derde land waarnaar de 

betrokken onderdaan besluit vrijwillig terug te keren en waar deze wordt gemachtigd of toegelaten tot 

het verblijf. De voormelde bepalingen vormen een omzetting van artikel 3 van de richtlijn 2008/115/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven (de zogenaamde Terugkeerrichtlijn). 

 

In zijn arrest Ouhrami (26 juli 2017, C‑225/16) maakt het Hof van Justitie het onderscheid tussen 

verwijderingsbeslissingen en inreisverboden als volgt duidelijk: 

“49 Daaruit volgt dat het onrechtmatige verblijf van de betrokkene tot het tijdstip van de vrijwillige of 

gedwongen uitvoering van de terugkeerverplichting en bijgevolg van de daadwerkelijke terugkeer naar 

zijn land van herkomst, een land van doorreis of een ander derde land, in de zin van artikel 3, punt 3, 

van richtlijn 2008/115, wordt beheerst door het terugkeerbesluit en niet door het inreisverbod, dat pas 

vanaf dat tijdstip rechtsgevolgen teweegbrengt door het de betrokkene te verbieden om gedurende een 

bepaalde periode na zijn terugkeer het grondgebied van de lidstaten weer te betreden en er opnieuw te 

verblijven. 

 

50 Dus hoewel richtlijn 2008/15 de lidstaten op grond van artikel 6, lid 6, de mogelijkheid biedt om het 

terugkeerbesluit en het inreisverbod tegelijkertijd vast te stellen, volgt uit de opzet van deze richtlijn 

duidelijk dat deze twee besluiten los van elkaar staan: het eerste verbindt consequenties aan de 

onrechtmatigheid van het oorspronkelijke verblijf terwijl het tweede een eventueel later verblijf betreft en 

dit onrechtmatig maakt.”  

 

De Raad merkt in dit verband op dat de nationale rechter, als gevolg van de in artikel 4, lid 3 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde samenwerkingsplicht en het loyaliteitsbeginsel, 

rekening moet houden met de uniforme interpretatie die het Hof van Justitie reeds aan bepalingen van 

het Unierecht heeft gegeven. De rechtspraak van het Hof van Justitie vormt overigens, naast het primair 

en secundair Unierecht, eveneens een bron van Unierecht. De uitlegging die het Hof krachtens de hem 

bij artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verleende bevoegdheid 

geeft aan een regel van Unierecht, verklaart en preciseert, voor zover dat nodig is, de betekenis en 

strekking van dat voorschrift zoals het sedert het tijdstip van zijn inwerkingtreding moet of had moeten 

worden verstaan en toegepast (HvJ 13 januari 2004, C-453/00, Kühne en Heitz, pt. 21). Bijgevolg is ook 

de rechtspraak van het Hof die dateert van na het nemen van de bestreden beslissingen ten zeerste 

relevant. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de gedwongen (of vrijwillige) terugkeer naar het land van herkomst aldus 

niet het gevolg is van de bestreden inreisverboden van 11 december 2014, maar wel van de 
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beslissingen tot verwijdering van 11 december 2014 (in casu bijlages 13), waarmee de bestreden 

inreisverboden gepaard gaan.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen op generlei wijze uiteenzetten op welke manier de 

bestreden inreisverboden op zich een schending van artikel 3 van het EVRM zouden uitmaken, los van 

de beslissingen tot verwijdering waarmee ze gepaard gaan. In de mate dat de verzoekende partijen met 

hun betoog zich opnieuw wensen te richten tot deze beslissingen tot verwijdering, wijst de Raad erop 

dat deze het voorwerp uitmaakten van een afzonderlijk beroep, en dat dit beroep op 27 juni 2019, bij 

arrest nr. 223 379, werd verworpen. Uit het voormelde arrest blijkt dat de Raad in dit kader wel degelijk 

heeft onderzocht of deze bevelen om het grondgebied te verlaten van 11 december 2014 een schending 

van artikel 3 van het EVRM uitmaakten en heeft vastgesteld dat dit niet het geval is. 

 

Doordat het uitgangspunt van de verzoekende partijen dat zij door de tenuitvoerlegging van de 

bestreden inreisverboden (gedwongen) moeten terugkeren naar hun land van herkomst juridische 

grondslag mist, kunnen de verzoekende partijen niet aannemelijk maken dat de bestreden 

inreisverboden om deze reden artikel 3 van het EVRM zouden schenden. Dat het voormelde artikel 3 op 

een andere manier door de bestreden beslissingen zou worden geschonden, wordt niet uiteengezet. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3.3 De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissingen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig juni tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 

 


