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 nr. 230 484 van 18 december 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. NIMAL 

Wijnheuvelenstraat 41 

1210 BRUSSEL 

  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 VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 22 februari 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 24 januari 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13). 

 

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 25 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 november 

2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. GAMMAR, die loco advocaat C. NIMAL verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De nuttige feiten worden in de nota opgelijst als volgt: 

 

“Verzoeker heeft op 13.10.2011 een asielaanvraag ingediend. Het Nederlands werd bepaald als taal 

van het onderzoek, gelet op verzoekster haar vraag om bijstand van een tolk van de taal Nepalees.  

Verzoeker werd op 09.12.2011 gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken nopens de aan zijn 

asielaanvraag ten grondslag liggende motieven.  
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Op 13.12.2011 werd verzoekers asielaanvraag overgemaakt aan de Commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen. Op 04.07.2012 werd verzoeker gehoord op het Commissariaat-generaal 

voor de Vluchtelingen en Staatlozen.  

De Adjunct-Commissaris-generaal heeft op 18.07.2012 beslist de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus aan verzoeker weigeren.  

Op 24.08.2012 heeft de gemachtigde van de Minister van Migratie en Asielbeleid beslist dat aan 

verzoeker bevel diende te worden gegeven om het grondgebied te verlaten d.m.v. betekening van een 

bijlage 13quinquies.  

Tegen de beslissing van de Adjunct-Commissaris-generaal van 18.07.2012 diende verzoeker beroep in 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die bij arrest nr. 91.399 dd. 12.11.2012 de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker heeft geweigerd.  

Op 21.11.2012 heeft de gemachtigde van de Minister van Migratie en Asielbeleid beslist dat aan 

verzoeker bevel diende te worden gegeven om het grondgebied te verlaten d.m.v. betekening van een 

bijlage 13quinquies.  

Tegen de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie van 24.08.2012 dienden verzoekers beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, die bij arrest nr. 94.830 dd. 10.01.2013 de afstand van het geding heeft 

vastgesteld.  

Op 22.11.2011 vroegen verzoekers asiel aan.  

Op 19.02.2013 nam het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een beslissing 

houdende de weigering van de vluchtelingenstatus en de status van subsidiaire bescherming.  

Op 27.02.2013 nam de gemachtigde van de Federale Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke integratie een beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten-

asielzoeker (bijlage 13 quinquies). Tegen deze beslissing dienden verzoekers een schorsings- en 

annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest d.d. 09.09.2013 van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen werd het beroep verworpen. 3/13  

Verzoekers tekenden beroep aan tegen de beslissing d.d. 19.02.2013 van het Commissariaat-Generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.  

Bij arrest d.d. 20.06.2013 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd de status van vluchteling 

en subsidiaire bescherming aan verzoekers geweigerd.  

Op 28.06.2013 nam de gemachtigde van de Federale Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke integratie een beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten-

asielzoeker.  

De gemachtigde van de Federale Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke integratie 

nam op 06.12.2013 een beslissing houdende de onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot 

voorlopig verblijf o.g.v. artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet.  

Tegen deze beslissing diende verzoeker een schorsings-en annulatieberoep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest d.d. 11.06.2015 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

werd het beroep ongegrond verklaard.  

Er werd eveneens een beslissing genomen houdende het inreisverbod.  

Tegen deze beslissing werd ook een schorsings- en annulatieberoep ingediend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (rolnummer 144.083). Bij arrest d.d. 21.04.2015 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen werd het beroep verworpen.  

Op 20.05.2015 werd de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf o.g.v. artikel 9 ter van de 

Vreemdelingenwet ontvankelijk verklaard.  

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging nam op 20.05.2016 een beslissing houdende de ongegrondheid van de aanvraag om 

machtiging tot voorlopig verblijf o.g.v. artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet met bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

Tegen deze beslissingen diende verzoeker een schorsings- en annulatieberoep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen.  

Op 24.01.2018 maakte verzoeker het voorwerp uit van een administratieve vreemdelingencontrole. Hij 

werd betrapt op het verrichten van zwartwerk.  

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging nam op 24.01.2018 een bevel om het grondgebied te verlaten.  

Dit is de bestreden beslissing.  

Er werd tevens een inreisverbod opgelegd, dat tevens het voorwerp uitmaakt van een schorsings- en 

annulatieberoep (rolnummer 216.743).”  
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Bij arrest nr. 208 956 van 6 september 2018 werd het schorsings- en annulatieberoep verworpen dat 

verzoeker op 22 februari 2018 had ingediend tegen de beslissing van de verwerende partij van 24 

januari 2018 tot het opleggen van een inreisverbod. 

 

Bij arrest nr. 227 064 van 4 oktober 2019 werd het schorsing- en annulatieberoep verworpen dat 

verzoeker op 1 juli 2016 had ingediend tegen de beslissingen van de verwerende partij van 20 mei 2016 

waarbij de aanvraag om verblijfsmachtiging die werd ingediend 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) ongegrond werd verklaard en tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten.    

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten van 24 januari 2018 is de thans bestreden beslissing en ze 

luidt als volgt: 

 

“Aan de Heer, die verklaart te heten:  

naam: M.  

voomaam: A.  

geboortedatum: 28.03.1978  

(...) 

nationaliteit: Pakistan 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen 

 

-tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven,  

-tenzij er actueel een asielaanvraag hangende is in een van deze staten, 

 

uiterlijk op 24/01/2018. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

 

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

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna 'de wet') en volgende feiten: 

 

Artikel 7, alinea 1, van de wet: 

 

X 1 ° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2, van de wet vereiste 

documenten; De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig 

visum/verblijfstitel op het moment van zijn arrestatie. 

 

X 8° wanneer hij een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband uitoefent, zonder 

in het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging; Tijdens een controle van Sociale Inspectie bij een 

Carwash werd betrokkene aangetroffen terwijl hij aan het werk was. Betrokkene was niet in het bezit 

van een geldige arbeidskaart. Een pv zwartwerk wordt opgesteld door de Sociale Inspectie. 

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

 

X artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een bedreiging voor de openbare orde 

Tijdens een controle van Sociale Inspectie bij een Carwash werd betrokkene aangetroffen terwijl hij aan 

het werk was. Betrokkene was niet in het bezit van een geldige arbeidskaart. Een pv zwartwerk wordt 

opgesteld door de Sociale Inspectie. Gezien het winstgevend karakter van deze feiten, kan worden 

afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

X artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten van 20/05/2016 dat hem betekend werd op 01/06/2016. Deze 

vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg 

zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Betrokkene diende een procedure in op basis van artikel 9ter. Deze aanvraag werd geweigerd. De 

beslissing werd betekend aan betrokkene. Er kan geen sprake zijn van een schending van artikel 3 
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EVRM. Volgens de arts van DVZ houdt een terugkeer naar Pakistan geen schending van artikel 3 van 

het EVRM in. Betrokkene woont samen met zijn vrouw en kind die illegaal in België verblijven. Echter, 

de verwijdering van betrokkene is niet disproportioneel met het oog op het recht op een gezinsleven en 

impliceert geen beëindiging van de familiale relaties. Het gezinsleven kan in Pakistan worden verder 

gezet. Immers, zijn vrouw en kind hebben beide de Pakistaanse nationaliteit. We kunnen dus 

concluderen dat een terugkeer naar Pakistan geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt verzoeker op: 

 

“Pris de la violation des articles 7, 62 §2 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ; des articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation de motiver formellement les actes administratifs ; de l’obligation 

de motivation adéquate des actes administratifs ; des article 3, 8 et 13 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; des articles 3,9 et 10 de la CIDE du 

20 novembre 1989 ; des articles 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

des articles 1 et 5 de la Directive Retour (2008/115/CE), du principe général de bonne administration et 

plus particulièrement du devoir de prudence et de minutie ; défaut de prendre en compte l’ensemble des 

éléments pertinents de la cause, erreur manifeste dans l’appréciation des faits ; violation du principe 

général du droit de l’union d’être entendu, « audi alteram partem » ;   

  

Verzoeker betoogt als volgt : 

 

“Première branche,   

  

La partie adverse fonde sa décision sur plusieurs arguments :  

  

La partie adverse énonce que le requérant constituerait une menace pour l’ordre public belge.  

  

Selon la partie adverse, lors d’un contrôle de l’inspection sociale dans un Car Wash, le requérant aurait 

été surpris en train d’y travailler.   

 

Il ne peut être considéré que le requérant constitue une menace d’atteinte à l’ordre public.  

  

En effet, le motif de menace d’atteinte à l’ordre public doit reposer sur une certaine gravité des faits, en 

raison du caractère exceptionnel de la mesure (C.E., no 101.218 du 27 novembre 2001; voy. également 

C.E., no 124.569 du 23 octobre 2003.).   

  

Dans le même sens, la CJUE dans son arrêt Z. ZH. ET I.O. C. STAATSSECRETARIS VOOR 

VEILIGHEID EN JUSTITIE du 11.06.2015 (AFF. C-554/13) énonce que la notion de danger pour l’ordre 

public doit être entendue strictement.   

  

Ainsi, la Cour précise que l’appréciation du danger pour l’ordre public doit se faire au cas par cas, afin 

de vérifier si le comportement personnel du ressortissant concerné constitue un danger réel et actuel. 

Cela implique que lorsqu’un État s’appuie sur une pratique générale ou une quelconque présomption, 

sans qu’il soit dûment tenu compte du comportement personnel du ressortissant et du danger que ce 

comportement représente pour l’ordre public, il méconnait les exigences découlant d’un examen 

individuel du cas en cause et du principe de proportionnalité (§50).   

  

La notion de « danger pour l’ordre public » suppose, en tout état de cause, en dehors du trouble pour 

l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle, actuelle et 

suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société.  

  

La partie adverse n’a aucunement fait cet examen individuel quant à l’existence d’une menace réelle, 

actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société.   

  

Le motif de « risque de nouvelle atteinte à l’ordre public » est erroné ; ce risque n’est pas suffisamment 

précis dans l’acte attaqué. En effet, la partie adverse ne démontre pas en quoi le requérant constitue 

une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public belge.  

  

La décision attaquée est mal motivée et doit être annulée.  
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Ensuite, la partie adverse justifie l’acte attaqué et la suppression du délai de départ volontaire en 

affirmant que le requérant n’a pas quitté le territoire suite à l’ordre de quitter le territoire du 20.05.2016.   

  

Enonçant cela, la partie adverse motive mal sa décision.   

  

Le requérant a introduit le 30.06.2016 un recours en annulation et en suspension contre la décision de 

non-fondement de la demande 9ter ainsi que contre l’ordre de quitter le territoire qui lui a été délivré. Ce 

recours est toujours pendant devant Votre Conseil.  

  

Conformément à la jurisprudence ABDIDA de la CJUE, le requérant doit pouvoir bénéficier d’une 

procédure suspensive contre un ordre de quitter et une décision de non-fondement de 9ter invoquant un 

risque de traitement inhumain et dégradant (article 3 et 13 de la CEDH) et contre un risque d’atteinte à 

la santé et à la vie, au sens de l’article 5 et de l’article 13 de la directive Retour 2008/115 CE.  

  

La partie adverse ne tient absolument pas compte de l’introduction de ce recours et du caractère 

suspensif que la CJUE lui accorde.  

  

La décision attaquée est mal motivée et doit être annulée.  

  

Il appartenait à la partie adverse de motiver très concrètement sur les risques pour l’ordre public, les 

risques de fuite ou le refus de se présenter pour empêcher le retour, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.  

  

En effet, la partie adverse ne tient absolument pas compte de la situation individuelle du requérant, qui 

est en procédure 9bis, en procédure 9ter et qui a une vie familiale importante ici en Belgique, afin de 

constater que le risque de fuite est nul.   

  

De ce qui précède, la décision attaquée est mal motivée et doit être annulée.  

  

Deuxième branche,  

  

Un ordre de quitter le territoire a été pris le 20.05.2016 suite à la décision de non-fondement du 9ter 

introduit par la partie requérante. Cet ordre de quitter le territoire est connexe à cette décision et il est 

aux yeux de la partie adverse la conséquence directe de l’adoption de la décision de non fondement du 

9ter.   

  

Lors du recours introduit contre le non fondement 9ter et contre l’ordre de quitter le territoire pris le 

20.05.2016, la partie requérante a souligné le défaut de motivation de cet ordre de quitte territoire 

notamment à l’égard des droits fondamentaux contenus dans l’article 3 de la CEDH. Ce recours est 

toujours pendant devant Votre Conseil.   

  

A l’occasion de ce recours, la partie requérante invoque donc déjà les risques de traitements inhumains 

et dégradants en cas de retour au Pakistan.  

  

En effet, [S.], la fille du requérant, est dans un état de santé grave. Depuis 2014, elle a été hospitalisée 

plusieurs fois d’urgence en raison de détresse respiratoire, de vomissements et d’une perte de poids 

importante. Lors de l’une des hospitalisations, une déficience complète et sévère en insuline a été 

découverte.  

  

L’enfant est soumise à une insulinothérapie rigoureuse et à vie. Ce traitement nécessite des injections 

plusieurs fois par jour qui sont pour l’instant effectuées par sa mère, et un contrôle de la glycémie au 

minimum 5 fois par jour. Un suivi en consultation est également prescrit tous les deux mois dans un 

centre de cure de diabétologie pédiatrique.  

  

Les médecins sont par ailleurs unanimes : en cas de non-traitement, de traitement inadéquat ou 

d’interruption de traitement, la petite [S.] peut mourir « très très rapidement ».  

  

Il est dès lors impossible pour [S.] et ses parents de retourner dans leur pays d’origine sous peine d’être 

soumise à des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la CEDH.   

  

Les éléments qui précèdent ont tous été communiqués à la partie adverse.  
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Au moment de la décision attaquée, une question sérieuse se pose donc quant à la compatibilité de 

l’éloignement de la partie requérante avec l’article 3 de la CEDH. La partie requérante estime que le 

grief soulevé à l’appui du recours qu’elle a introduit à l’encontre de la décision de non fondement 9ter du 

20.05.20.16 est défendable au sens de l’article 13 de la CEDH et au sens de l’article 47 de la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne.  

  

Dès lors, prendre un ordre de quitter le territoire à l’égard de la partie requérante alors même qu’une 

question de violation de l’article 3 de la CEDH garantissant un droit fondamental est soulevée – et non 

tranchée – constitue un obstacle à l’effectivité du recours ouvert à la partie requérante pour contester la 

décision de non fondement 9ter puisque cet ordre de quitter le territoire empêche, s’il est exécuté, qu’il 

soit statué sur le recours contre le non fondement 9ter.  

   

Troisième branche,  

  

L’acte attaqué et mal motivé et doit être annulé en ce que la partie adverse n’a pas effectué d’analyse 

individuelle in concreto de la situation du requérant.  

  

Dans le recours en annulation et en suspension introduit à l’égard de la décision de nonfondement du 

20.05.2016 de la demande de séjour introduite sur pied de l’article 9ter, le requérant démontre que sa 

fille [S.] souffre d’une maladie qui les empêche de retourner dans leur pays d’origine et que le traitement 

et le suivi qu’elle nécessite ne sont pas disponibles et accessibles au Pakistan.  

  

En effet, [S.] est atteinte d’une déficience complète et sévère en insuline. Elle est atteinte du d’un 

diabète de type I.  

  

L’enfant est soumise à une insulinothérapie rigoureuse et à vie. Ce traitement nécessite des injections 

plusieurs fois par jour qui sont pour l’instant effectuées par ses parents, et un contrôle de la glycémie au 

minimum 5 fois par jour. Un suivi en consultation est également prescrit tous les deux mois dans un 

centre de cure de diabétologie pédiatrique.  

 

Les médecins sont par ailleurs unanimes : en cas de non-traitement, de traitement inadéquat ou 

d’interruption de traitement, la petite [S.] peut mourir « très très rapidement ».  

  

Il est impératif qu’un service de diabétologie pédiatrique ainsi qu’un service de garde pédiatrique et de 

soins intensifs pédiatriques soient disponibles et accessibles à [S.] à tout moment et très rapidement. 

Preuves en sont les différents rapports qui attestent que [S.] s’est déjà présentée de nombreuses fois au 

service d’urgences de HUDERF.  

  

Plusieurs documents tous communiqués à la partie adverse confirment l’état de santé précaire dans 

lequel se trouve [S.]. La partie adverse elle-même a rappelé que des services de soins urgents doivent 

être rapidement accessibles à la petite fille.   

  

Un retour dans leur pays d’origine constituait un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de 

l’article 3 de la CEDH.  

  

Egalement, l’acte attaqué est pris en violation de l’article 8 de la CEDH qui protège la vie privée et 

familiale du requérant.  

  

Le requérant a clairement démontré l’importance de sa vie privée et familiale et la nécessité qu’elle soit 

poursuivie en Belgique eu égard à la situation médicale préoccupante de leur fille.  

  

La partie adverse ne pouvait prendre la décision attaquée sans avoir égard à ces éléments qui lui ont 

tous été communiqués.  

  

La partie adverse se contente d’énoncer que « la procédure 9ter a été refusée » et qu’il « ne peut être 

question d’une violation de l’article 3 de la CEDH », que selon le médecin de l’Office des étrangers, un 

retour au Pakistan ne constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH ».  

  

Concernant la vie familiale du requérant, la partie adverse énonce que « l’éloignement du requérant, 

n’est pas disproportionné au regard du droit de vivre en famille et n’implique aucune interruption dans 
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les relations familiales. La vie familiale peut être poursuivie au Pakistan » et que « un retour au Pakistan 

ne constitue pas une violation de l’article 8 de la CEDH ».    

  

Aucune analyse concrète et individualisée de la situation familiale du requérant et de la situation 

médicale n’est effectuée dans l’acte attaqué.  

  

L’article 74/13 de la loi du 15.12.1980 est sans équivoque : « Lors de la prise d'une décision 

d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie 

familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné. »  

  

Le Conseil d’Etat rappelle clairement dans son ordonnance n° 12.208 du 17 novembre 2016 

d’admissibilité des recours en cassation :   

  

« Qu’il ne ressort nullement des points 3.1.2.2. et 3.1.2.3. de l’arrêt critiqués en cassation, que le 

Conseil du contentieux des étrangers aurait jugé que le requérant n’était pas en l’espèce tenu de 

délivrer à la partie adverse un ordre de quitter le territoire, sur la base de l’article 7 de la loi précitée du 

15 décembre 1980; qu’il juge seulement que lors de cette délivrance, il lui incombait « de procéder à un 

examen attentif de la situation et de réaliser la balance des intérêts en présence » et qu’il ne ressort « 

nullement » de la motivation de l’acte qu’un tel examen ait eu lieu; qu’il y a lieu de relever que, 

contrairement à ce que le moyen revient à soutenir, la compétence du requérant pour l’adoption d’un 

ordre de quitter le territoire n’est pas une compétence entièrement liée, y compris dans les cas où 

l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée prévoit qu’il « doit » l’adopter car, comme 

le confirme l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, même en pareilles hypothèses, le requérant 

n’est pas tenu d’édicter un ordre de quitter le territoire qui méconnaîtrait les droits fondamentaux de 

l’étranger »  

  

La partie adverse se devait donc de tenir compte de tous les éléments qui lui avaient été communiqués 

et elle ne pouvait pas se limiter à un énoncé stéréotypé comme c’est le cas en l’espèce.   

  

Force est en effet de constater qu’aucune motivation adéquate ne ressort de la décision attaquée par 

rapport à l’article 8 de la CEDH et par rapport à l’article 3 de la CEDH.  

  

Egalement, la partie adverse se devait de tenir compte tout particulièrement de l’intérêt supérieur de 

l’enfant du requérant, [S.].  

  

La Convention internationale des droits de l’enfant impose à toutes autorités, institutions et, tribunaux et 

autorités administratives, de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant comme primordial (article 3).  

  

L’article 9 impose de veiller à ce que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents contre leur gré.  

  

L’article 10 de la CIDE impose aux états de considérer toute demande faite « par un enfant ou ses 

parents en vue d’entrer dans un Etat ou de le quitter aux fins de réunification familiale, dans un esprit 

positif, avec humanité et diligence ».  

  

L’article précise que les Etats veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne 

de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.  

  

La partie requérante estime donc qu’en tout état de cause, la partie adverse n’a pas suffisamment 

motivé l’acte attaqué dans la mesure où une telle décision ne peut échapper aux garanties minimales 

énoncées par les textes européens et la jurisprudence européenne.  

  

En effet, en prenant une nouvelle décision de quitter le territoire, la partie adverse méconnait les 

obligations internationales telles qu’elles sont transposées dans la Directive 2008/115/CE du 16.12.2008 

puisque lors de l’appréciation d’une décision de retour, il incombe à la partie adverse de prendre en 

considération l’ensemble des éléments du dossier, notamment les éléments de vie familiale et médicaux 

qui pourraient justifier la non-expulsion de l’étranger du territoire (article 5 de la Directive Retour 

2008/115/CE).  

  

Egalement, le considérant 6 de la Directive Retour (2008/115/CE) énonce : « Les États membres 

devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils 

respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de 
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l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas 

et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs 

que le simple fait du séjour irrégulier ». (C’est nous qui soulignons).  

  

L’article 1er de la Directive Retour indique alors que les normes et les procédures qu’elle fixe 

s’appliquent « conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit 

communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des 

réfugiés et de droits de l’homme ».  

  

A aucun moment la décision litigieuse ne prend en considération les éléments spécifiques du dossier du 

requérant, éléments soumis à son appréciation dans le cadre de la demande sur la base de l’article 9 

bis et dans le cadre de la demande 9ter et dont les décisions négatives à leur égard font toutes deux 

l’objet d’un recours auprès de Votre Conseil.  

  

L’acte attaqué est mal motivé et doit être annulé.  

  

Quatrième branche,   

  

L’acte attaqué est mal motivé en ce que le requérant n’a pas été entendu avant que la partie adverse ne 

prenne la décision attaquée.   

  

La CJUE dans ses arrêts MUKARUBEGA (C-166/13) et BOUDJLIDA (C-249/13) rappelle que le droit 

d’être entendu est un principe général de l’Union européenne.   

  

Le requérant dénonce déjà dans le cadre du recours contre la décision de non fondement 9ter le non-

respect du droit d’être entendu et des droits de la défense, principes généraux du droit de l’Union et 

également visés à l’article 13 de la CEDH ;  

  

La partie adverse devait donc à tout le moins entendre le requérant avant d’adopter l’acte attaqué, et 

vérifier s’il n’y avait pas des raisons humanitaires qui justifiaient sa non expulsion et l’absence 

d’interdiction de retour ;  

  

En effet, seule une audition préalable du requérant et de son épouse, accompagnés de la personne de 

leur choix, (le médecin de leur fille, leur conseil) aurait pu permettre de vérifier si des motifs 

humanitaires de l’ordre médical et familial justifiaient l’absence d’expulsion et d’interdiction d’entrée ;  

  

Votre conseil énonce dans son arrêt 180 795 du 17.01.2017 que : « Le Conseil rappelle également que 

dans l’arrêt « M.G. et N.R »prononcé  le  10  septembre  2013  (C-383/13), la Cour de Justice de l’Union 

européenne a précisé que « [...] selon le droit de l’Union, une violation des droits de la défense, en 

particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure 

administrative en  cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un 

résultat différent[...]. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge national de 

vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en 

fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en 

cause aurait pu aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays tiers concernés 

auraient pu faire valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 

septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40).  

  

Enfin, le Conseil rappelle qu’il est le juge de la légalité de l’acte attaqué et non de son opportunité. Il 

s’ensuit que lorsqu’une violation du droit d’être entendu est alléguée, le seul fait que des éléments 

précis de nature à démontrer que le résultat aurait pu être différent, suffit à emporter l’annulation de la 

décision querellée sans que le Conseil ait par ailleurs à examiner, si effectivement pris en compte, ces 

éléments auraient nécessairement abouti à un résultat différent. En l’occurrence, le requérant invoque 

l’existence d’une vie privée sur le territoire qu’il estime matérialisée par le contrat de travail qu’il exécute 

; or, de tels éléments sont, a priori, de nature à avoir une incidence sur l’appréciation de la partie 

défenderesse quant à la nécessité de prendre ou non un ordre de quitter le territoire à son encontre dès 

lors que ce type d’éléments peuvent éventuellement justifier une régularisation de son séjour. (CCE 180 

795 du 17.01.2017, CCE 181 385du 27.01.2017)  
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En l’espèce, il est manifeste que si la partie adverse avait entendu le requérant et son épouse et que la 

fille du requérant avait pu être examinée par leur médecin, la décision sur le retour dans leur pays et 

l’interdiction d’entrée auraient été différentes.   

  

En ce que la partie adverse notifie un ordre de quitter le territoire sans indiquer de quelle manière elle a 

pris en compte la santé de la fille du requérant et sa situation familiale, sans avoir examiné la fille du 

requérant et sans avoir entendu le requérant et sa famille, l’acte attaqué est mal motivé et doit être 

annulé ;  

   

Cinquième branche,  

  

En notifiant un ordre de quitter le territoire ainsi qu’une interdiction d’entrée durant trois ans – qui fait 

l’objet d’un recours séparé, alors qu’un recours contre la décision de non-fondement du 20.05.2016 est 

pendant, la partie adverse viole également l’article 3 de la CEDH.   

  

La partie adverse qui a pris une décision de non-fondement manifestement illégale (cfr. Recours contre 

la décision de non-fondement du 20.05.2016) a par voie de conséquence pris la décision de notifier un 

ordre de quitter le territoire et une interdiction d’entrée de manière illégale également et viole l’article 3 

de la CEDH.   

  

En effet, la partie adverse en prenant un ordre de quitter le territoire à l’égard du requérant, associé à 

une mesure d’interdiction d’entrée, inflige au requérant un traitement inhumain et dégradant ou en tout 

cas, n’a pas examiné adéquatement ce risque, puisqu’il est établi par les rapports médicaux fournis que 

les soins requis ne peuvent être dispensés dans le pays d’origine.  

  

Ces actes administratifs pris sans attendre la décision de Votre Conseil quant au fondement de la 

demande de 9ter de la partie requérante doivent également être annulés ;   

  

La Cour de justice de l’Union Européenne, a décidé dans un Arrêt ABDIDA daté du 18.12.2014, en 

exécution des articles 5 et 13 de la Directive 2008/115, des articles 19 §2 et 47 de la Charte ainsi que 

de l’article 14 §1 sous B de cette Directive, qu’il y a lieu de prévoir un effet suspensif à un recours 

exercé contre une décision ordonnant à un ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie, de 

rester au moins trois ans sans pouvoir revenir alors qu’il pourrait avoir besoin de soins vitaux ;  

  

La décision de refus de 9ter doit être considérée comme une décision de retour comme l’a d’ailleurs 

rappelé la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’Arrêt précité et que l’examen de cette décision 

doit pouvoir bénéficier d’un effet suspensif s’il y a un risque de traitement inhumain et dégradant et 

d’une atteinte à la santé compte tenu des pathologies dont la gravité n’est pas contestée par la partie 

adverse.  

 

En notifiant l’acte attaqué sans tenir compte du recours en annulation et suspension introduit 

précédemment par le requérant, ni tenant compte des problèmes médicaux transmis à la partie adverse, 

l’acte attaqué viole les dispositions internationales susvisées et n’est pas valablement motivé et doit être 

annulé.” 

 

2.2. Voor wat betreft de geschonden geachte artikelen 1 en 5 van de Terugkeerrichtlijn: de betrokken 

richtlijn werd omgezet in Belgisch recht via de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de 

Vreemdelingenwet (BS 17 februari 2012). Verzoeker toont niet aan dat de aangehaalde bepalingen niet 

of niet correct werden omgezet in Belgisch recht, derwijze dat hij niet dienstig kan steunen op de 

schending van de voormelde bepalingen van de betrokken richtlijn. Deze onderdelen van het middel zijn 

derhalve onontvankelijk. 

 

2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62, § 2 van de 

Vreemdelingenwet 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).  
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2.4. Het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten werd gegeven op grond van twee juridische 

motieven, met name artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet en artikel 7, eerste lid, 8° van de 

Vreemdelingenwet. Beide motieven gaan gepaard met een feitelijk motivering. Elk van voormelde 

motieven volstaat om de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te 

schragen. Vermits verzoeker de motivering inzake artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet 

ongemoeid laat, gaat de Raad niet in op zijn kritiek over de motivering die in de bestreden beslissing 

figureert inzake artikel 7, eerste lid, 8° van de Vreemdelingenwet.  

 

2.5. Verder motiveert de bestreden beslissing duidelijk waarom verzoeker een uitvoeringstermijn van 0 

dagen wordt opgelegd om gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. Dit steunt op 

twee juridische motieven, met name artikel 74/14, §3, 4° van de Vreemdelingenwet (de onderdaan van 

een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot verwijdering 

gevolg gegeven) en artikel 74/14, §3, 3° van de Vreemdelingenwet (gevaar voor de openbare orde of 

nationale veiligheid). Beide motieven en de feitelijke overwegingen die hiermee gepaard gaan, volstaan 

op zich om de bestreden beslissing te schragen voor wat betreft het voorzien van een uitvoeringstermijn 

van 0 dagen. Dit houdt in dat enkel indien gegronde kritiek wordt geuit tegen beide motieven, de 

bestreden beslissing dient te worden vernietigd.  

 

2.6. Ten slotte blijkt uit de bestreden beslissing dat ze rekening houdt met de artikelen 3 en 8 van het 

EVRM en hierbij  de elementen die verzoekers zaak kenmerken, in ogenschouw neemt.  

 

2.7. Indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn 

van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, betekent dit louter feit op zich nog niet 

dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 

RvS 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

2.8. De bestreden beslissing stelt nergens dat er sprake is van een risico op onderduiken. Verzoeker 

kan de verwerende partij dus niet verwijten hierover niet nader te hebben gemotiveerd of in dit verband 

geen rekening te hebben gehouden met bepaalde elementen.  

 

2.9. Verzoeker maakt voorts niet duidelijk waarom de voormelde motieven hem niet toelaten zich erop te 

verdedigen. Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt dan ook niet. 

 

2.10. Waar verzoeker herhaaldelijk opwerpt dat de bestreden beslissing slechte gemotiveerd is (“mal 

motivé”, “aucune motivation adéquate”) en in het middel opwerpt dat de bestreden beslissing getuigt van 

een manifeste beoordelingsfout, bekijkt de Raad het middel vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht.  

   

2.11. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Voor wat betreft de geschonden geachte zorgvuldigheidsplicht en het voorzichtigheidsbeginsel: zij 

impliceren dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die met de 

vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. Ze gebieden de overheid om zorgvuldig te werk te gaan bij 

de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het 

dossier deugdelijk worden onderzocht en dat bij dit onderzoek wordt gesteund op alle gegevens van het 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken, zodat zij met kennis van zaken kan beslissen (RvS 

22 maart 2013, nr. 222.953; RvS 29 januari 2013, nr. 222.290; RvS 28 juni 2012, nr. 220.053). 

 

2.12. Waar verzoeker in een eerste onderdeel van het middel de feitelijke overwegingen inzake de 

toepassing van artikel 74/14, §3, 3° van de Vreemdelingenwet bekritiseert, wijst de Raad op het 

gestelde in punt 2.5. Aangezien blijkt dat de motivering inzake de toepassing van artikel 74/14, §3, 4° 

van de Vreemdelingenwet overeind blijft (zie infra), kan eventuele gefundeerde kritiek op de toepassing 

van artikel 74/14, §3, 3° van de Vreemdelingenwet geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er wordt dan ook niet verder op ingegaan.  

 



  

 

X - Pagina 11 van 14 

2.13. Voor wat betreft de toepassing van artikel 74/14, §3, 4° van de Vreemdelingenwet, voert verzoeker 

aan dat er geen rekening werd gehouden met het schorsings- en annulatieberoep dat hij had ingediend 

tegen de beslissing waarbij de aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen ongegrond werd 

verklaard en het bevel om het grondgebied te verlaten dat hiermee gepaard ging. Volgens verzoeker 

dient dit beroep een schorsende werking te hebben. Hij verwijst hierbij naar het arrest Abdida van het 

Hof van Justitie.    

 

2.14. Voormeld arrest van het Hof van Justitie van 18 december 2014 luidt onder meer als volgt: 

 

“De artikelen 5 en 13 van 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, gelezen in het licht van de 

artikelen 19, lid 2, en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en artikel 14, lid 

1, sub b, van die richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale 

wettelijke regeling: 

– die geen schorsende werking toekent aan een beroep dat wordt ingesteld tegen een besluit waarbij 

een derdelander die aan een ernstige ziekte lijdt, wordt gelast het grondgebied van een lidstaat te 

verlaten, wanneer de uitvoering van dat besluit voor die derdelander een ernstig risico inhoudt dat zijn 

gezondheidstoestand op ernstige en onomkeerbare wijze verslechtert.” 

 

2.15. Hieruit blijkt vooreerst dat verzoeker niet kan worden bijgetreden waar hij stelt dat uit het arrest 

Abdida volgt dat tegen een beslissing tot weigering inzake een aanvraag om verblijfsmachtiging op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet een beroep moet openstaan met automatisch 

schorsende werking. Deze beslissing is geen terugkeerbesluit in de zin van de Terugkeerrichtlijn.  

 

2.16. Verder stond het verzoeker vrij om een schorsende vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid in te dienen tegen het bevel om het grondgebied te verlaten van 20 mei 2016 dat 

samen  met de beslissing tot weigering inzake een aanvraag om verblijfsmachtiging op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet werd gegeven, ook al werd verzoeker niet vastgehouden. De 

verwerende partij geeft in dit verband op de pagina’s 7 en 8 van haar nota een hele uiteenzetting waarbij 

de Raad zich kan aansluiten. Verzoeker heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Het 

gewone schorsings- en annulatieberoep dat verzoeker heeft ingediend tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 20 mei 2016, heeft geen schorsende werking. Waar verzoeker dit 

bekritiseert, komt het neer op wetskritiek waarover de Raad geen uitspraak vermag te doen.  

 

2.17. Het gegeven dus dat verzoeker voormeld schorsings- en annulatieberoep had ingediend tegen het 

bevel om het grondgebied te verlaten van 20 mei 2016 maakt dus niet dat de verwerende partij niet kon 

vaststellen dat verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te 

verlaten, met name dat van 20 mei 2016. Deze beslissing is immers bekleed met ‘le privilège du 

préalable’, wat maakt dat ze wettig is totdat een rechterlijke instantie er anders over beslist.    

 

2.18. Voorts blijkt niet dat verzoeker gedwongen verwijderd werd van het grondgebied voordat het arrest 

nr. 227 064 van 4 oktober 2019 werd uitgesproken. De Raad ziet dan ook niet in welk belang verzoeker 

nog heeft bij zijn betoog dat er geen schorsend beroep openstond tegen de beslissing waarbij de 

aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen ongegrond werd verklaard en het bevel om het 

grondgebied te verlaten dat hiermee gepaard ging en dat er sprake is van een grief betreffende artikel 3 

van het EVRM/artikel 4 van het Handvest, ontwikkeld in het beroep tegen voormelde beslissingen, die 

op het ogenblik van het treffen van de bestreden beslissing nog niet behandeld was (“non tranché”), wat 

volgens verzoeker artikel 13 van het EVRM en zijn tegenhanger in het Handvest, artikel 47, in het 

gedrang brengt.   

 

2.19. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat ze rekening houdt met de individuele situatie van 

verzoeker en in dit verband motiveert in het licht van de artikelen 3 en 8 van het EVRM, waarbij onder 

meer rekening werd gehouden met verzoekers aanvraag om verblijfsmachtiging die hij had ingediend op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, dit op grond van de medische situatie van zijn dochter,   

en de negatieve beslissing die in dit verband werd getroffen. 

 

2.20. De Raad ziet niet in en verzoeker legt ook niet uit waarom de verwerende partij rekening diende te 

houden met de “9 bis-procedure” daar waar  de verwerende partij op 6 december 2013 een beslissing 

tot onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 9bis van 
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de Vreemdelingenwet had getroffen en het schorsings- en annulatieberoep dat verzoeker had ingediend 

bij de Raad bij arrest nr. 143 757 van 11 juni 2015 verworpen werd.  

 

2.21. De bestreden beslissing stelt voorts, “Betrokkene diende een procedure in op basis van artikel 

9ter. Deze aanvraag werd geweigerd. De beslissing werd betekend aan betrokkene. Er kan geen sprake 

zijn van een schending van artikel 3 EVRM. Volgens de arts van DVZ houdt een terugkeer naar 

Pakistan geen schending van artikel 3 van het EVRM in. Betrokkene woont samen met zijn vrouw en 

kind die illegaal in België verblijven. Echter, de verwijdering van betrokkene is niet disproportioneel met 

het oog op het recht op een gezinsleven en impliceert geen beëindiging van de familiale relaties. Het 

gezinsleven kan in Pakistan worden verder gezet. Immers, zijn vrouw en kind hebben beide de 

Pakistaanse nationaliteit. We kunnen dus concluderen dat een terugkeer naar Pakistan geen schending 

van artikel 8 van het EVRM inhoudt.” 

 

2.22. Gelet op arrest nr. 227 064 van 4 oktober 2019 waarbij het beroep verworpen werd dat ingediend 

werd tegen de beslissing waarbij de aanvraag om medische redenen ongegrond werd verklaard en het 

bevel om het grondgebied te verlaten en waarin een grief met betrekking tot artikel 3 van het EVRM 

ontwikkeld werd, kan verzoeker niet dienstig voorhouden dat een terugkeer naar het land van herkomst 

een schending oplevert van voormeld verdragsartikel, dit gelet op de medische situatie van zijn dochter 

en medische rapporten die stellen dat de noodzakelijke zorgen voor deze medische situatie niet kunnen 

verstrekt worden in het land van herkomst. De Raad ziet ook niet in welke fundamentele analyse 

verzoeker nog verwachtte over de medische situatie van zijn dochter, gezien de eerdere verwerping van 

de aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen.  

 

2.23. Voor wat betreft artikel 8 van het EVRM, verwacht verzoeker blijkens zijn verzoekschrift een uitge-

breidere motivering op dat vlak, maar gezien de verwerping van de aanvraag om verblijfsmachtiging om 

medische redenen die voor verzoeker en zijn familie geldt, ziet de Raad niet in welke concrete en 

geïndividualiseerde analyse van de familiale situatie verzoeker nog verwachtte, andere dan deze 

vermeld in punt 2.21. en hij laat tevens na dit verder te duiden. 

 

2.24. Verzoekers overtuiging dat de bestreden beslissing niet adequaat gemotiveerd is op het vlak van 

de artikelen 3 en 8 van het EVRM kan deze beslissing niet aan het wankelen brengen. 

 

2.25. Voor wat betreft artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, verplicht deze bepaling de verwerende 

partij om bij het nemen van een beslissing tot verwijdering rekening te houden met het hoger belang van 

het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een 

derde land. 

 

2.26. Hoger werd reeds geduid dat rekening werd gehouden met het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand, meer bepaald van verzoekers dochter, die aangekaart werd in de aanvraag om 

verblijfsmachtiging om medische redenen. Verzoeker geeft niet aan dat de verwerende partij nagelaten 

heeft om rekening te houden met zijn eigen gezondheidstoestand.  

  

2.27. Voor wat betreft het belang van het kind, komt verzoeker niet verder dan te verwijzen naar de 

artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag en te wijzen op de inhoud ervan. In zoverre het belang van het 

kind er in concreto in bestaat dat de verwerende partij rekening moet houden met de medische situatie 

van verzoekers kind, volstaat het te verwijzen naar wat hierboven gesteld werd inzake de aanvraag om 

verblijfsmachtiging om medische redenen die ingediend werd op grond van de medische situatie van 

verzoekers dochter. De Raad wijst er nog op dat volgens het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens het belang van het kind geen “troefkaart” kan zijn om elk kind tot verblijf te moeten toelaten 

(EHRM 8 maart 2016, nr. 25960/13, I.A.A. e.a. v. Verenigd Koninkrijk; “while the Court has held that the 

best interests of the child is a “paramount” consideration, it cannot be a “trump card” which requires the 

admission of all children who would be better off living in a Contracting State (see, for example, Berisha 

v. Switzerland, cited above, in which the Court found no violation of Article 8 even though the domestic 

courts accepted that it would be in the children’s best interests to remain in Switzerland).” 

 

2.28. Verzoeker verwijst verder nog naar de artikelen 9 en 10 van het Kinderrechtenverdrag en naar de 

inhoud ervan. Daargelaten de vraag naar de rechtstreekse werking van deze bepalingen, ziet de Raad 

niet in hoe verzoekers dochter riskeert gescheiden te worden van haar ouders of waarom om dit te 

vermijden, zij gemachtigd dienen te worden tot een verblijf in het Rijk.        
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2.29. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in meerdere arresten gesteld dat het recht om te 

worden gehoord integraal deel uitmaakt van de rechten van de verdediging, dat een algemeen beginsel 

van Unierecht is (HvJ 11 december 2014, Boudjlida, C-249/13; HvJ 5 november 2014, Mukaburega, C-

166/13; HvJ 17 juli 2014, Ys e.a., C-141/12 en C-372/12). Dit dient te worden geëerbiedigd indien er 

sprake is van de toepassing van Unierecht en er een besluit wordt genomen dat de belangen van een 

vreemdeling aanmerkelijk kan beïnvloeden. Dit is het geval, aangezien de bestreden beslissing kan 

worden bestempeld als een terugkeerbesluit, zoals geregeld in de Terugkeerrichtlijn en het een besluit 

is dat de belangen van een vreemdeling aanmerkelijk kan beïnvloeden. Het Hof heeft eveneens 

herhaaldelijk opgemerkt dat schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om 

te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve 

procedure genomen besluit leidt, 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).  

 

2.30. Verzoeker slaagt er niet in aan te tonen dat, indien hij zou zijn gehoord door de verwerende partij 

alvorens de bestreden beslissing werd getroffen, dit tot een andere beslissing had kunnen leiden. 

Immers is verzoeker de overtuiging toegedaan dat mochten hij en zijn echtgenote zijn gehoord en zijn 

dochter zou zijn onderzocht door een dokter van de verwerende partij, de uitkomst anders was geweest. 

Deze overtuiging volstaat niet daar waar een aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen 

eerder op 20 mei 2016 ongegrond is verklaard, waarbij deze beslissing blijkens het administratief 

dossier steunt op het advies van een ambtenaar-geneesheer van 19 mei 2016 die oordeelde dat de 

benodigde medische zorgen en medicatie voor verzoekers dochter beschikbaar en toegankelijk zijn in 

Pakistan. Het  hoorrecht omvat voorts niet het recht om te worden onderzocht door een dokter van de 

verwerende partij. Het hoorrecht is ook niet bedoeld als beroepsmogelijkheid tegen een eerder getroffen 

negatieve beslissing in het kader van een aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen. 

Verzoeker brengt geen nieuwe medische elementen aan inzake de situatie van zijn dochter, noch blijkt 

dat er een nieuwe aanvraag om verblijfmachtiging om medische redenen werd ingediend.     

 

2.31. Verzoeker werpt meerdere malen doorheen het verzoekschrift op dat het inreisverbod manifest 

illegaal is, maar dit is geen dienstig betoog, aangezien dit niet de bestreden beslissing is. 

 

2.32. Gelet op arrest nr. 227 064 van 4 oktober 2019 kan verzoeker niet dienstig voorhouden dat de 

beslissing van 20 mei 2016 waarbij de aanvraag om verblijfsmachtiging ongegrond werd verklaard, 

onwettig is of dat dient te worden aangenomen dat het op basis van verstrekte rapporten duidelijk is dat 

de benodigde zorgen voor de medische situatie van verzoekers dochter niet ter beschikking zijn in het 

land van herkomst. 

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.       

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

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 Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak te worden 

gedaan over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

X - Pagina 14 van 14 

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 achttien december tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


