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 n° 259 378 du 13 août 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CHATCHATRIAN 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 juin 2018, par X, qui se déclare de nationalité sénégalaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 27 avril 2018. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 16 juillet 2021. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me H. CHATCHATRIAN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le requérant présente les faits comme suit : 

« 1.1. Verzoekende partij bezit de Senegalese nationaliteit en is afkomstig uit Dakar. 

 

1.2. Verzoekende partij diende een verzoek tot regularisatie ex artikel 9ter Vreemdelingenwet in bij de 

DVZ dd. 8 september 2016. 

Deze werd ontvankelijk verklaard op 9 december 2016. 

 

1.3. Op 4 april 2017 werd deze aanvraag gegrond verklaard en werd verzoekende partij in het bezit 

gesteld van een tijdelijk verblijfsdocument. 
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1.4. Echter, bij beslissing dd. 27 april 2018 werd het verblijfsrecht op basis van de medische 

regularisatie ex artikel 9ter van de Vreemdelingenwet niet meer verlengd.” 

 

Deze beslissing werd ter kennis gebracht aan verzoekende partij dd.15mei 2018. 
 

1.5. Op 15 mei 2018 kreeg de verzoekende partij ook een bevel om het grondgebied te verlaten ». 

 

La décision attaquée est motivée comme suit : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants : 

 

En vertu de l’article 13 §3, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger ne remplit plus les 

conditions mises à son séjour : la demande de prorogation du titre de séjour accordé sur base de 

l’article 9ter, datée du 13.03.2018, a été refusée en date du 27.04.2018 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un premier moyen libellé comme suit : 

« - Schending artikel 13 en 74/13 Vreemdelingenwet 

- Schending van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 (formele motivering van de 

bestuurshandeling) 

- Schending zorgvuldigheidsbeginsel 
- Schending artikel 3 EVRM 

 

De verzoekende partij is van mening dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat ter kennis 

gegeven werd op 15 mei 2018, in strijd is met de formele motiveringsplicht, artikel 74/13 en artikel 13 

van de Vreemdelingenwet, het zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 3 EVRM. 

 
Artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen luidt als volgt: 

 

"Art. 2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

 

Art. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moeten afdoende zijn. " 

 

Artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen creëert dus plichten voor het bestuur op het epistemologische vlak van de 

besluitvorming. 

 

De formele motiveringsplicht impliceert dus dat de formulering van de beslissing de juridische en 

feitelijke motieven moet bevatten die het bestuur overwoog bij het nemen van haar beslissing. 

 

De formele motiveringsplicht geeft dus vorm aan de ratio cognoscendi van het besluit. 

 

Met andere woorden: de formele motiveringsplicht verandert niets aan de wezenlijke voorwaarden 

waaraan een besluit ingevolge de materiële motiveringsplicht dient te voldoen, maar verplicht een 

bestuur om de wezenlijke voorwaarden van deze beslissing afdoende te expliciteren aan de bestuurde. 

 

Cf. daaromtrent MAST, DUJARDIN, VAN DAMME en VANDE LANOTTE : 

 

Voor de inwerkingtreding van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

gold het principe dat de motieven op grond waarvan de bestuurshandelingen werden genomen 

weliswaar zowel in rechte als in feite toelaatbaar moesten zijn (materiële motivering), maar in beginsel 

niet opgenomen dienden te worden in de bestuurshandeling zelf (formele motivering). De wet van 29 juli 

1991 heeft hierin een fundamentele wijziging gebracht. Voortaan moeten de bestuurshandelingen met 
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individuele draagwijdte formeel gemotiveerd worden, tenzij een door de wet bepaalde uitzondering van 

toepassing is. 

 

Het normdoel van de formele motiveringsverplichting bestaat er dus de bestuurde in staat te stellen de 

beslissing (feitelijk en rechtelijk te begrijpen). 

 

In de thans bestreden beslissing geeft verwerende partij als reden van de beslissing: 

 

En vertu de l'article 13 §3, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger ne remplit plus les conditions 

mises à son séjour : la demande de prorogation du titre de séjour accordé sur base de l'article 9ter, 

datée du 13.03.2018, a été refusée en date du 27.04.2018. 

 

Indien er een bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven, moet steeds duidelijk gemotiveerd 

worden waarom zulks wordt gedaan en moet -in plaats van automatisch dergelijke beslissing af te 

geven - automatisch gemotiveerd en nagegaan worden of de uitvoering van dergelijke beslissing geen 

schendig inhoudt van de fundamentele, internationaal gevestigde grondrechten van elkeen. 

 
Zo leest verzoekende partij bijvoorbeeld niet in de bestreden beslissing dat rekening werd gehouden 

met alle elementen waarover verwerende partij beschikte. Zoals blijkt uit de aanvraag tot medische 

regularisatie van verzoekende partij dat zij ernstig ziek is en zij niet kan terugkeren naar haar land van 

herkomst omdat er aldaar geen adequate medische behandeling aanwezig is, hetgeen een schending 

van artikel 3 EVRM inhoudt. De uitwijzing van een zieke naar een land waar onvoldoende medische 

voorzieningen voorhanden zijn, kan dergelijke behandeling uitmaken. 

 

Zelfs al meende verwerende partij al dan niet terecht (Uw Raad moet zich over de verlengingsweigering 

ex. art. 9ter Vreemdelingenwet dd. 27/04/2018 nog buigen) dat deze elementen niet kunnen 

weerhouden worden in het kader van een aanvraag tot verblijfsmachtiging, dan nog wil dit niet zeggen 

dat zij geen omstandigheid zijn waarmee rekening kan gehouden worden bij een beslissing om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Maar er is meer. In de thans bestreden beslissing wordt met geen woord gerept over de 

gezondheidstoestand van verzoekende partij, noch over het gezins- en familieleven van verzoekende 

partij. 

 

De wet stipuleert nochtans dat verwerende partij dient rekening te houden met het hoger belang van het 

kind, het gezins- en familieleven van een derdelander bij het nemen van een beslissing tot verwijdering. 

 
Artikel 74/13 vreemdelingenwet luidt immers als volgt: 

 

"Art. 74/13. [ Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde 

rekening met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van 

de betrokken onderdaan van een derde land.]” 

 
Uit de thans bestreden beslissing blijkt geenszins dat verwerende partij heeft rekening gehouden met de 

gezondheidstoestand van verzoekende partij (Cfr. Ongegronde 9ter). 

 

Verzoekende partij kan enkel maar concluderen dat de bestreden beslissing, geenszins gesteund is op 

rechterlijke EN feitelijke motieven. 

 

In die zin zijn de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 geschonden! 

 

Verzoekende partij is tevens van mening dat verwerende partij het zorgvuldigheidsbeginsel, formele 

motiveringsplicht, artikel 3 EVRM, artikel 13 en artikel 74/13 Vreemdelingenwet heeft geschonden.” 

 
2.2. Le requérant prend un deuxième moyen libellé comme suit : 

« -Schending van de materiële motiveringsplicht 

- Schending van het rechtszekerheidsbeginsel 

- Schending artikel 3 EVRM 
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De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die 

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief 

dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig (dit wil zeggen 

de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn. 

 

Algemeen wordt aangenomen dat de materiële motiveringsplicht een procedureel en een inhoudelijk 

voorwerp heeft. 

 

De inhoudelijke motiveringsplicht gebiedt dat de motieven waarop een bestuurshandeling rust, 

deugdelijk zijn: de beslissing moet gedragen worden door motieven die in rechte en in feite 

aanvaardbaar zijn. 

 

Verzoekende partij kreeg tevens ten onrechte een weigering tot verlenging van haar medische 

verblijfsvergunning. Verzoekende partij heeft in dit beroep dd. 14 juni 2018 reeds geargumenteerd een 

eventuele weigering van het verzoek tot regularisatie en/of een eventuele uitwijzing van de verzoekende 

partij zou tot gevolg hebben dat artikel 3 EVRM wordt geschonden. Artikel 3 EVRM verbiedt dat een 
persoon wordt onderworpen aan foltering of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of 

bestraffingen. De uitwijzing van een zieke naar een land waar onvoldoende medische voorzieningen 

voorhanden zijn, kan dergelijke behandeling uitmaken. 

 

Verzoekende partij heeft immers een medische regularisatie aangevraagd omdat zij vreest onderworpen 

te worpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. 

In die zin maakt het thans bestreden bevel tevens een schending uit van artikel 3 EVRM. 

 

Vandaar is het aangewezen voor de duidelijkheid in het rechtsverkeer en dus voor de rechtszekerheid, 

het bestreden bevel uit het rechtsverkeer te verwijderen via een vernietiging, ongeacht of het destijds 

rechtsgeldig getroffen werd of niet. 

 

Verzoekende partij wenst in dit opzicht te verwijzen naar het arrest nr. 112 609 dd. 23 oktober 2013. 

Hoewel de situatie niet identiek is, is zij wel degelijk vergelijkbaar. 

 

Verzoekende partij heeft reeds een weigering tot verlenging van haar medische verblijfsvergunning 

gekregen dd. 27 april 2018. Verzoekende partij heeft zich in beroep voorzien tegen deze beslissing. 

 

Indien deze beslissing zou vernietigd worden door Uw Raad, dan heeft verzoekende partij opnieuw 

verblijfsrecht en zou dit bevel dat definitief geworden is, sowieso voor onduidelijkheid zorgen in het 

rechtsverkeer. 

 

De thans bestreden beslissing heeft met andere woorden geen enkel nut in het rechtsverkeer en zorgt 

enkel voor juridische onduidelijkheid. 

 
De thans bestreden beslissing schendt dan ook artikel 3 EVRM, de materiële motiveringsplicht en het 

rechtzekerheidsbeginsel.” 
 

2.3. Le requérant prend un troisième moyen libellé comme suit : 

“- Schending van de hoorplicht als algemeen beginsel behoorlijk bestuur 
- Schending van art 41 EU Handvest grondrechten van de Europese Unie (2000/C 364/01) 

 
Verzoekende partij is van mening dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat thans werd 
afgegeven, zowel in strijd is met de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, als met 
artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 
Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese luidt als volgt : 
 
"Recht op behoorlijk bestuur  
1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 
instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 
 
2. Dit recht behelst met name: 
- het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 
maatregel wordt genomen, 
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- het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met inachtneming van 
het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim, 
- de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden. 
3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Gemeenschap van de schade die door haar instellingen 
of haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene 
beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 
4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en 
moet ook in die taal antwoord krijgen. " 

 
Het bevel kan gegeven worden door de minister of door zijn gemachtigde. 
 
Traditioneel werd gesteld dat de vreemdeling niet op voorhand gehoord dient te worden, noch kennis 
genomen te hebben van het dossier, nu de hoorplicht, als algemeen beginsel van het behoorlijk bestuur, 
geen toepassing zou vinden in het Vreemdelingenrecht. 
 
Deze stelling moet echter worden herzien t.g.v. de inwerkingtreding op 1 december 2009 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarvan artikel 41 "Recht op behoorlijk bestuur", 
lid 2, a) bepaalt dat dit recht inhoudt "het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een 
voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen". Volgens artikel 41, lid 1 is dit artikel strikt 
genomen alleen gericht tot de instellingen van de Europese Unie en verplicht het dus niet de lidstaten. 
Krachtens de toelichting bij artikel 41 is het recht op behoorlijk bestuur evenwel door de rechtspraak van 
het Hof van Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg erkend als een algemeen rechtsbeginsel, 
zodat het als dusdanig kan worden ingeroepen. 
De vreemdeling kan vragen dat de belangrijkste elementen van de verwijderingsbeslissing, met inbegrip 
van de informatie m.b.t. de rechtsmiddelen, schriftelijk of mondeling worden vertaald in een taal die hij 
begrijpt of waarvan men redelijkerwijze kan veronderstellen dat hij die taal begrijpt; dit wordt uitdrukkelijk 
vermeld in de beslissing (art. 74/18 Vw). 
 
Verzoekende partij is dan ook van mening dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat haar thans 
automatisch betekend werd, diende te worden voorafgegaan door een gehoor. 
 
Indien verwerende partij verzoekende partij had gehoord had zij kunnen informeren naar de 
gezondheidstoestand van verzoekende partij en familiale situatie van verzoekende partij. 
 
Verzoekende partij wenst dan ook integraal te verwijzen naar arrest nr. 138 017 van uw Raad dd. 6 
februari 2015. 
 
De Raad moet bijgevolg vaststellen dat de naleving van de hoorplicht er mogelijks had kunnen toe 
leiden dat verweerder een andersluidende beslissing had genomen. In tweede instantie blijkt noch uit de 
bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier dat verweerder conform artikel 74/13 van de 
Vreemdelingenwet een beoordeling heeft gemaakt omtrent het gezinsleven van verzoeker bij zijn 
voornemen een beslissing tot bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 
verwijdering te nemen. De Raad kan niet zelf tot deze beoordeling overgaan zonder zich in de plaats 
van het bestuur te stellen (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 227,900). 
 
In casu werden artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de hoorplicht 
manifest geschonden.” 
 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les trois moyens réunis, le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire est pris sur la base 

de l’article 13, § 3, 2° de la loi, lequel dispose que « Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de 

quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la 

loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la 

durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants : 

[…] 

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour; […] ». 

Ladite disposition ne prévoit certes pas d’automaticité à la délivrance d’un ordre de quitter le territoire, 

mais accorde à la partie défenderesse le pouvoir d’apprécier s’il échet de délivrer une telle mesure 

d’éloignement, sans l’obliger pour autant de fournir les motifs de ses motifs de sorte que le grief 

développé à cet égard par le requérant manque de pertinence. 

 

Par ailleurs, le Conseil ne peut suivre le requérant en ce qu’il soutient que la partie défenderesse n’a 

pas pris en considération son état de santé lors de la délivrance de la mesure d’éloignement attaquée 

dès lors que sa motivation mentionne expressément que « la demande de prorogation du titre de séjour 
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accordé sur base de l’article 9ter, datée du 13.03.2018, a été refusée en date du 27.04.2018. » et qu’au 

terme de la décision de rejet de cette demande de prorogation de séjour, la partie défenderesse a 

conclu à l’absence de violation de l’article 3 de la CEDH. Qui plus est, le requérant a introduit un recours 

contre cette décision devant ce Conseil qui l’a rejeté par un arrêt n° 259 377 du 13 août 2021 sans 

pouvoir davantage conclure à la violation de cette disposition. 

 

Enfin, le Conseil ne perçoit pas l’intérêt du requérant à reprocher à la partie défenderesse de ne pas 

avoir tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa vie familiale et de ne pas l’avoir entendu 

quant à ce dès lors qu’il ne prétend ni avoir un enfant ni une vie familiale sur le territoire belge. 

 

3.2. Au regard de ce qui précède, il appert qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize août deux mille vingt et un par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 

 


