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 nr. 100 498 van 5 april 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 31 augustus 2012 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 11 mei 2012 waarbij de aanvraag 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 ongegrond 

wordt verklaard, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 7 augustus 2012 en van het bevel om 

het grondgebied te verlaten, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 2 augustus 2012. 

 

Gezien titel I bis, 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 4 september 2012 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 december 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

15 januari 2013. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat K. DASSEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, dient op 12 maart 2010 een aanvraag in om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 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). 
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Verzoeker dient op 8 juli 2010 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet. 

 

Op 20 april 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. 

 

Op 9 mei 2012 geeft de arts-attaché zijn advies. 

 

Op 11 mei 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard. 

Deze beslissing wordt op 7 augustus 2012 aan verzoeker ter kennis gebracht en is de eerste bestreden 

beslissing. 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 16.07.2010 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

(…) 

in 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, ingesteld door artikel 5 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 11.10.2010, heb ik de eer u mee te delen dat dit verzoek 

ongegrond is. 

 

Reden : 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

in 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, ingesteld door artikel 5 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 te bekomen. 

Uit het verslag van de arts-attaché van 09.05.2012 (zie gesloten omslag) blijkt het volgende: 

“Uit de beschikbare medische gegevens blijkt m.i. geen actuele aandoening die een reëel risico inhoudt 

voor zijn leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling in het herkomstland is. 

Derhalve is er m.i. vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land 

van herkomst; Kosovo 

 

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid 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. 

 

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene 

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

 

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 (B.S. 

van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), aan de 

betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie waarbij hem bevel wordt gegeven om het grondgebied 

te verlaten binnen de 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

Reden van de maatregel: 

De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten 

(art. 7, al 1,1° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig paspoort en/of geldig 

visum. 
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Het bevel om het grondgebied te verlaten, moet worden opgesteld in drie exemplaren: het origineel 

wordt afgegeven aan de vreemdeling, een exemplaar wordt mij toegestuurd en het derde wordt door uw 

diensten bewaard. Elk exemplaar dient door de vreemdeling ondertekend te worden. (…).” 

 

Op 2 augustus 2012 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. Dit is de 

tweede bestreden beslissing: 

 

“(…) 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten 

(art. 7, al1, 1° van de wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig paspoort en/of geldig 

visum. 

(…).” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op van de vordering tot schorsing 

omdat verzoeker niet aantoont op basis van concrete gegevens een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

te zullen ondervinden bij de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt, zal 

blijken dat het beroep tot nietigverklaring niet wordt ingewilligd. Het is bijgevolg niet vereist deze 

exceptie te beantwoorden. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Enig Middel: Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: namelijk schending van de wet van 

29 juli 1991 m.b.t. de motiveringsverplichting, schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en  

redelijkheidsbeginsel 

 

Verzoeker kreeg een negatieve beslissing met betrekking tot zijn medische regularisatieaanvraag. Zijn 

aanvraag werd ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 

 

Dat de reden van de beslissing de volgende is: 

"(…)." 

Het bevel om het grondgebied te verlaten is als volgt gemotiveerd: 

(…) 

Verzoeker kan zich met deze beslissingen niet akkoord verklaren, reden waarom hij beroep aantekent. 

De bestreden beslissingen zijn een schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: van het 

redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsverplichting en wel om 

volgende redenen. 

 

Op 08.07.2010 diende verzoeker een regularisatieaanvraag in op basis artikel 9 ter van de 

vreemdelingenwet. 

 

De aanvraag d.d. 08.07.2010 werd ontvankelijk verklaard doch ongegrond. 

 

Dit ten onrechte. 

 

In eerste instantie dient benadrukt dat dienst vreemdelingenzaken geen rekening heeft gehouden met 

de bijkomende stukken van verzoeker per mail overgemaakt op 13.12.2011. 

 

Op geen enkele wijze wordt hier in de bestreden beslissing naar verwezen zodat verzoeker dan ook de 

indruk heeft dat dienst vreemdelingenzaken bij het nemen van haar beslissing hier geen rekening mee 

heeft gehouden. 

 

De arts verwijst enkel naar een medisch attest van 30.03.2010 terwijl nog een attest werd overgemaakt 

van 09.11.2011 en 11.11.2011. 

 

Dat het duidelijk is dat dienst vreemdelingenzaken en de arts die het dossier van verzoeker diende te 

onderzoeken geen rekening heeft gehouden met deze elementen. 
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Dat omwille hiervan de bestreden beslissing een schending is van de beginselen van behoorlijk bestuur, 

meer bepaald de formele motiveringsverplichting minstens materiële motiveringsverplichting, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 

 

Minstens dat niet blijkt uit de bestreden beslissing dat dienst vreemdelingenzaken bij het nemen van 

haar beslissing met deze stukken rekening gehouden heeft. 

 

Zeker en vast gelet op het feit dat de arts in zijn medisch verslag een opsomming geeft van alle door 

hem bekeken documenten. 

 

Dat dit niet ernstig is en zorgvuldig en verzoeker dan ook de indruk heeft dat men zijn dossier niet 

ernstig heeft behandeld. 

 

Dat omwille van het voorgaande de bestreden beslissing een schending is van de beginselen van 

behoorlijk bestuur, meer bepaald de formele en materiële motiveringsverplichting, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 

 

In tweede instantie dient het volgende benadrukt. De arts van dvz stelt dat verzoeker zijn problemen 

intussen wel zullen behandeld zijn en hij ondertussen genezen zal zijn. Doch in tegenstelling tot wat de 

arts van dienst vreemdelingenzaken stelt zijn er thans wel degelijk nog problemen waarvoor verzoeker 

behandeld wordt en kan zijn medische problematiek onmogelijk behandeld worden in zijn land van 

herkomst. 

 

Dit blijkt uit volgende attesten die bij de inventaris worden gevoegd: 

 

- attest dokter K. d. L. d.d. 27.08.2012  

- attest zna 

 

Dit is niet redelijk te verantwoorden en niet zorgvuldig. 

 

Tenslotte dient benadrukt dat de op geen enkele wijze blijkt dat dienst vreemdelingenzaken enig 

onderzoek heeft gedaan naar het feit of verzoeker medische zorgen zij kunnen krijgen in zijn land van 

herkomst. 

 

In het verzoekschrift werd immers gesteld dat dit onmogelijk was en dat het voor hem eveneens 

financieel niet mogelijk was omdat er in zijn land van herkomst geen sociaal vangnet voorhanden is. 

 

Verzoeker betwist dan ook ten stelligste dat hij kan behandeld worden in zijn land van herkomst. 

 

Deze elementen werden opgeworpen in de aanvraag van verzoeker d.d. doch dvz antwoord hier totaal 

niet op in de bestreden beslissing en gaat hier totaal aan voorbij. 

 

Minstens mag verwacht worden van dvz dat hier onderzoek naar werd gedaan en dat op objectieve 

wijze kan gegarandeerd worden dat de medische behandeling en verzorging voor verzoeker ook 

financieel toegankelijk is voor verzoeker. 

 

Minstens is de bestreden beslissing op dit vlak niet goed gemotiveerd. 

 

Dat dienst vreemdelingenzaken met deze elementen geen rekening heeft gehouden. 

 

Dat minstens de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is op dit vlak. 

 

Dat voorts het bevel om het grondgebied te verlaten totaal geen rekening heeft gehouden met het feit 

dat verzoeker zijn familieleden hier in België verblijven en hij bij terugkeer aan zijn lot zal worden 

overgelaten aangezien hij in Kosovo niets of niemand meer heeft. Het bevel om het grondgebied te 

verlaten is dan ook een schending van artikel 8 van het EVRM. 

 

Artikel 8 EVRM beschermt onder meer de eerbiediging van het recht op een familie -en gezinsleven. Het 

verplicht staten in principe niet om aan vreemdelingen een verblijfsrecht te geven. Toch zullen bepaalde 

personen zich kunnen beroepen op artikel 8 EVRM om te voorkomen dat ze uitgewezen worden uit het 
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land waar zijn of haar gezinsleden wonen. Dit is in casu het geval. Naast het recht op eerbiediging van 

het recht op een familie -en gezinsleven beschermt artikel 8 EVRM ook het recht op de eerbiediging van 

het privéleven. Verzoeker beroept zich dan ook op het recht op een privéleven dat hij met zijn vrienden 

en kennissen moet kunnen uitoefenen. Het begrip "privéleven" omvat onder meer het recht op het 

ontwikkelen en het onderhouden van relaties met anderen. Deze relaties kunnen zelfs van zakelijke 

aard zijn. 

 

De onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing is een inmenging in het privéleven van 

verzoeker. 

 

Het enige nog levende familielid van verzoeker woont in België en heeft de Belgische nationaliteit. 

Verzoeker heeft geen familieleden meer in zijn land van herkomst. Zijn broer en diens familie, is al wat 

verzoeker nog heeft! Hij woont bij hen. Intussen verblijft verzoeker hier al 10 jaar en is alles wat hij nog 

heeft zijn broer. 

 

In tegenstelling tot zijn positie in België, waar zijn enige familielid hem ten laste heeft genomen, heeft 

verzoeker niemand om op te rekenen in zijn land van herkomst. 

 

In feite dient er een evenredigheidstoets te worden gedaan tussen de belangen van verzoeker en de 

belangen van de Belgische staat. De RVV dient aan de hand van de bestreden beslissing te kunnen 

onderzoeken of de administratieve overheid heeft afgewogen of er een evenwicht bestaat tussen de 

belangen van verzoeker en de belangen van de Belgische staat. 

 

Dienst vreemdelingenzaken was hier wel degelijk van op de hoogte daar verzoeker reeds beroep 

aantekende tegen de negatieve beslissing regularisatie en hierin reeds een schending van artikel 8 van 

het EVRM aanhaalde. In dit dossier werd door dvz reeds een memorie opgesteld zodat zij wel degelijk 

kennis hebben van deze feiten. 

 

Het blijkt niet dat dienst vreemdelingenzaken dergelijke afweging op ernstige wijze is gebeurd. Op basis 

van alle inlichtingen die dienst vreemdelingenzaken heeft gekregen mocht verwacht worden dat dit 

nauwgezet zou gebeuren. 

 

De bestreden beslissing is dan ook een onevenredige inmenging in het privéleven van verzoeker zodat 

artikel 8 van het EVRM geschonden werd. 

De bevel heeft tot gevolg dat hij zal worden verwijderd van het grondgebied. Verzoeker heeft geen 

familie meer in Kosovo, heel zijn familie woont hier en zij beschikken allemaal over verblijfsdocumenten.  

 

Ieder redelijk denkend mens ziet onmiddellijk in dat de verzoeker een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel dreigt te ondergaan. De bestreden beslissing is een onevenredige ingreep in zijn privéleven 

waarmee dienst vreemdelingenzaken bij het nemen van haar beslissing totaal aan voorbij is gegaan. 

 

Dat de beslissing van dienst vreemdelingenzaken gelet op het voorgaande dan ook onterecht genomen 

werd en voornamelijk de materiële motiveringsplicht in de zin van de wet van 29 juli 1991 flagrant 

schendt. 

 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

 

Tevens dient, naar luid van hetzelfde artikel de motivering 'afdoende' te zijn. 

 

Dit betekent dat de beslissing meer dient te zijn dan een louter abstracte en vormelijke stijlformule. 

 

De motivering moet pertinent en draagkrachtig zijn, dit is in casu niet het geval. 

 

Dat de gemachtigde van de minister van binnenlandse zaken bij het nemen van de beslissing op dit 

punt dan ook in gebreke gebleven is en zij de motiveringsplicht in de zin van de wet van 29 juli 1991 

heeft geschonden. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de raad voor vreemdelingenbetwistingen niet 

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

overheid. Maar de raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of 
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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 

(R.v.St. nr.101.624, 7 december 2001) . 

 

Dat de beslissing t.a.v. verzoeker de materiële motiveringsplicht flagrant schendt aangezien de 

gemachtigde van de minister van binnenlandse zaken op grond van de feitelijke gegevens onredelijk tot 

haar besluit is gekomen. 

 

De beslissing van de dienst vreemdelingenzaken dient dat ook vernietigd te worden wegens schending 

van de materiële motiveringsplicht, zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. (…)” 

 

3.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“(…) In een enig middel beroept verzoeker zich op een schending van ‘de beginselen van behoorlijk 

bestuur: namelijk schending van de wet van 29 juli 1991 m.b.t. de motiveringsverplichting, schending 

van het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel. 

 

Vooreerst laat de verwerende partij nopens de vermeende schending van artikel 3 van de wet dd. 

29.7.1991, dat de formele motiveringsplicht betreft, gelden dat bij lezing van verzoekers inleidend 

verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat hij er ook in slaagt de 

motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben 

van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoeker 

het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Air. R.v.St. 1994, z.p.). 

 

De verwerende partij merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen 

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover 

hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht 

voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

 

In antwoord op verzoekers concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, en aldus de 

materiële motiveringsplicht betreft, laat de verwerende partij het volgende gelden. 

 

Verzoeker houdt vooreerst voor dat de arts-adviseur geen rekening heeft gehouden met de medische 

stukken die werden overgemaakt bij e-mail van 13.12.2011. 

 

Verwerende partij laat gelden, zo leert nazicht van de stukken van het administratief dossier, dat 

verzoekers advocaat op 13.12.2011 een e-mail heeft gestuurd aan de helpdesk, doch dat hieraan geen 

stukken waren gevoegd als bijlage. 

 

Het administratief dossier bevat inderdaad geen medische stukken die als bijlage aan deze e-mail 

gevoegd waren, noch blijkt uit de e-mail expliciet dat er effectief bijlagen gevoegd waren (geen 

automatische vermelding van ‘Bijlage: ... ’ onder Van, Verzonden, Aan en Onderwerp). Ook uit de print 

van de e-mail die verzoeker als stuk 2 aan zijn verzoekschrift heeft gevoegd, blijkt niet onomstotelijk dat 

de medische attesten effectief gevoegd waren (geen automatische vermelding van ‘Bijlage: ... ’ onder 

Subject, From, To en Date). 

 

Aan de gemachtigde van de staatssecretaris noch aan de arts-adviseur kan bezwaarlijk worden 

verweten geen rekening te hebben gehouden met stukken die verzoeker (of zijn advocaat) niet 

daadwerkelijk hebben overgemaakt, doch daarentegen pas voor het eerst aan het verzoekschrift 

hebben gevoegd. 

 

In casu bevatte enkel de aanvraag die is ingediend bij schrijven dd. 08.07.2010, aangetekend verstuurd 

op 16.07.2010, medische stukken en werd dienomtrent terecht een medisch advies verschaft door de 

arts-adviseur. 

 

Verzoeker kan niet dienstig anders voorhouden. 
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Voor het beoordelen van de wettelijkheid van een bestuursbeslissing dient men zich inderdaad te 

plaatsen op het ogenblik van het nemen die beslissing, rekening houdend met de alsdan voorhanden 

zijnde feitelijke en juridische gegevens (cf. bv. R.v.St. nr. 46.794, 30.3.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.). 

 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007). 

 

Verder kan verzoeker om dezelfde redenen evenmin dienstig verwijzen naar een medische attest dd. 

27.08.2012 (dat zelfs dateert van na de bestreden beslissing dd. 11.05.2012) en een medisch attest van 

zna inzake een opname van 07.02.2012 - 10.02.2012. 

 

Verzoeker heeft deze attesten immers niet overgemaakt aan de gemachtigde van de staatssecretaris, 

zodat deze noch de arts-adviseur er rekening mee konden houden bij het nemen van de bestreden 

beslissing / het hieraan voorafgaande advies. 

 

Geenszins kan een onzorgvuldig optreden aan de arts-adviseur of aan de gemachtigde van de 

staatssecretaris worden verweten. Integendeel is het verzoeker zelf die onzorgvuldig heeft gehandeld 

door na zijn aanvraag bij schrijven dd. 08.07.2010, geen medische stukken meer over te maken aan de 

gemachtigde. 

 

Gezien de door verzoeker voorgebrachte stukken, heeft de arts-adviseur geheel terecht geadviseerd dat 

“(…) Uit een studie van dit dossier blijkt dat deze 49-jarige man uit Kosovo aan cardiopathie, hoog 

cardiovasculair risico vanwege arteriële hypertensie, hyperlipidemie en tabakisme, posttraumatische 

stressstoornis met insomnie en hyperventilatie, discopathie t.hv. de lumbale wervelzuil, 

slaapapnoesyndroom en gastro-intestinale reflux heeft geleden, waarvoor hij medicamenteus behandeld 

werd. We merken op dat de laatste medische gegevens dateren van > 2 jaar geleden en nadien hebben 

we van betrokkene geen bijkomende medische informatie ontvangen, waaruit blijkt dat hij ondertussen 

een cardioloog en psychiater raadpleegde, en hiervoor nog steeds opvolging en behandeling nodig 

heeft, zodat ik er vanuit sa dat deze aandoeningen ondertussen behandeld en genezen zijn (..en 

zodoende besloten heeft dat “Uit de beschikbare medische gegevens blijkt m.i. geen actuele 

aandoening die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die 

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

behandeling in het herkomstland is. Derhalve is er mi. vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar 

tegen een terugkeer naar hel land van herkomst, Kosovo”. 

 

Terwijl de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke 

Integratie zich geheel terecht op dit advies heeft gesteund bij het nemen van de bestreden beslissing. 

Gelet op het feit dat de arts-adviseur adviseert dat er geen bezwaar is vanuit medisch oogpunt naar een 

terugkeer naar het land van herkomst, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde om het advies 

van de arts-adviseur te volgen. 

 

Terwijl het de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, als annulatierechter, niet toekomt zich in de plaats 

te stellen van de arts-adviseur noch van de gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van 

diens advies/beslissing, doch enkel kan nagaan of de beslissing niet kennelijk onredelijk is. 

 

Het loutere feit dat verzoeker stukken heeft voorgelegd, waaruit hij zelf afleidt dat hij voldoet aan de 

voorwaarden van art. 9ter Vreemdelingenwet en op die grond moet worden gemachtigd tot verblijf, 

maakt uiteraard niet dat de aanvraag zonder meer gegrond dient te worden verklaard; zulks zou net een 

negatie zijn van de vereiste dat door de arts-adviseur een advies moet worden verstrekt, hetgeen in 

casu ook gebeurd is. 

 

Verzoekers beschouwingen falen volkomen en kunnen niet worden aangenomen. 

 

“De bewijslast voor het bestaan van de ziekte rust derhalve op de schouders van de vreemdeling; 

verzoeker kan zijn eigen nalatigheid niet verschuiven naar . de verwerende partij. De Raad merkt tevens 

op dat het aan verzoeker toekomt om. indien hij een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet indient, zijn actuele medische problematiek aan te tonen met 

actuele medische attesten. Dit houdt ook in dat verzoeker, indien hij in de loop van de procedure over 

recentere medische attesten beschikt, deze dient over te maken aan de verwerende partij zodat deze er 

bij het nemen van de bestreden beslissing rekening mee kan houden.” 
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(R.v.V. nr. 72 455 van 22 december 2011, www.rw-cce.be) 

 

Verzoeker kan evenmin worden gevolgd waar hij aanhaalt dat ‘niet blijkt dat er enig onderzoek is 

gedaan naar het feit of verzoeker medische zorgen zij kunnen krijgen in zijn land van herkomst’. 

Verzoeker verliest duidelijk uit het oog dat de arts-adviseur heeft vastgesteld dat “de laatste medische 

gegevens dateren van > 2 jaar geleden en nadien hebben we van betrokkene geen bijkomende 

medische informatie ontvangen, waaruit blijkt dat hij ondertussen een cardioloog en psychiater 

raadpleegde, en hiervoor nog steeds opvolging en behandeling nodig heeft, zodat ik er vanuit sa dat 

deze aandoeningen ondertussen behandeld en genezen zijn (...)”. 

 

De arts-adviseur heeft dan ook terecht besloten dat “Uit de beschikbare medische gegevens blijkt m.i. 

geen actuele aandoening die een reëel risico inhoudt” in de zin van artikel 9ter van de wet, zodat niet 

kan worden ingezien om welke reden de arts-adviseur een onderzoek zou moeten voeren naar de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid in het herkomstland van een medische behandeling inzake een 

aandoening waarvan niet bleek dat deze nog actueel was. 

 

De bestreden beslissing werd terecht genomen en ten genoege van recht gemotiveerd; verzoekers 

beschouwingen kunnen niet worden aangenomen. 

 

Tot slot kan verzoeker niet worden gevolgd waar hij een schending van artikel 8 EVRM aanvoert. 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, 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." 

 

Vooreerst merkt verwerende partij op dat verzoeker in gebreke blijft een privéleven en familie- en 

gezinsleven zoals beschermd door artikel 8 EVRM aan te tonen. 

I 

4.3.2.2.4. Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in 

de eerste plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende 

precieze wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te 

tonen, alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.” (R.v.V. nr. 56.202 dd. 

17.02.2011) 

 

Verzoeker verwijst naar zijn recht op de eerbiediging van zijn privéleven met zijn vrienden en kennissen, 

doch blijft dienomtrent uiterst vaag. 

 

“Ten overvloede heeft de Raad van State meermaals geoordeeld dat gewone sociale relaties niet 

beschermd worden door artikel 8 EVRM (R.v.S. 14 november 2005, nr. 151.290 ; R.v.S. 15 februari 

2005, nr. 140.615).” (R.v.V. nr. 20.845 van 19 december 2008) 

 

“Anders dan wat verzoekster voorhoudt vallen gewone sociale of zakelijke relaties principieel niet onder 

de bescherming van artikel 8 EVRM. (zie onder meer : R.v.St., nr. 151.290 van 14 november 2005; 

R.v.St. nr. 140.615 van 15 februari 2005, nr. R.v.St. 102 840 van 23 januari 2002; R.v.St. nr. 135 236 

van 22 september 2004). ” (R.v.V. nr. 52 345 van 3 december 2010) 

 

“Verzoeker toont verder niet aan welke andere zakelijke of sociale contacten hij heeft die dusdanig zijn 

dat zij onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM vallen. (...) Zelfs in de veronderstelling 

evenwel dat de relaties waarnaar verzoeker verwijst zouden vallen onder de bescherming van artikel 8 

van het EVRM en de bestreden beslissing als een daadwerkelijke inmenging in het gezins- en 

privéleven van verzoeker zou moeten beschouwd worden, dan nog moet gesteld worden dat deze 

inmenging. gezien artikel 49, § 3 van de Vreemdelingenwet, een wettelijke basis heeft (...) ” (R.v.V. nr. 

75 742 van 24 februari 2012) 

 

http://www.rw-cce.be/
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Verder verwijst verzoeker naar de aanwezigheid van zijn ‘enige nog levende familielid’ in België, met 

name zijn broer. 

 

De verwerende partij laat gelden dat verzoeker zich t.a.v. de gemachtigde van de staatssecretaris nooit 

heeft beroepen op de aanwezigheid van een broer, zodat verzoeker zijn kritiek om die reden al niet kan 

worden aangenomen. 

 

In zijn aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter heeft verzoeker zelfs niet eens 

melding gemaakt van de aanwezigheid van familieleden in België! Hij kan dan ook niet dienstig 

voorhouden dat het bevel om het grondgebied te verlaten een schending van artikel 8 EVRM zou 

inhouden, nu hij zich in zijn aanvraag niet eens beroepen heeft op de aanwezigheid van familieleden. 

Verwerende partij merkt tevens op dat verzoeker in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet (schrijven dd. 12.03.2010) enkel melding gemaakt van een 

zus met name I.S. 

 

Dienomtrent werd in de ongegrondheidsbeslissing van 20.04.2011, aan verzoeker betekend op 

17.05.2011 en niet aangevochten door verzoeker, o.m. gemotiveerd dat verzoeker geen officiële 

bewijsstukken voorlegt die de familieband bewijzen (alsmede dat verzoeker niet aantoont waarom het 

inwonen bij zijn zus een grond tot regularisatie zou uitmaken). Geenszins diende hierover nogmaals te 

worden gemotiveerd in het op 02.08.2012 aan verzoeker betekende bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Ten overvloede merkt verwerende partij nog op dat verzoeker niet aantoont dat hij een gezinsleven zou 

onderhouden met zijn zus/broer dat bescherming geniet van artikel 8 EVRM. Evenmin toont hij aan dat 

de tijdelijke verwijdering uit België een schending zou uitmaken van dit gezinsleven. 

 

Bovendien, opdat een gezins- of familieleven kan worden aangenomen tussen een meerderjarige broer 

en zus, moet het bestaan worden aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die 

anders zijn dan de gewone affectieve banden: 

 

“Daar waar de gezinsbond tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt 

verondersteld, ligt het anders in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen. In het arrest 

Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders en meerderjarige 

kinderen ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que 

soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag genieten 

zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn 

dan de gewone affectieve banden)” (R.v.V. nr. 83.753 van 28 november 2011) 

 

De schending van artikel 8 EVRM kan dan ook geenszins worden aangenomen. 

 

De verwerende partij laat daarenboven nog gelden dat in casu geen toetsing aan de hand van artikel 8, 

tweede lid EVRM dient te gebeuren. 

 

Immers heeft verzoeker voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de bestreden beslissing 

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 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 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). 

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- 

en gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van 

het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of 
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meerdere van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover 

ze noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is 

het de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te 

bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan 

hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; 

EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in 

het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet- onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 

februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te 

leggen. 

 

“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. ” (R.v.V. nr. 71 430 van 7.12.2011) 

 

In casu toont verzoeker niet aan dat hij een gezinsleven zou onderhouden met familieleden (evenmin 

toont hij de familieband aan), noch slaagt verzoeker er in aan te tonen dat hij het voorgehouden 

gezinsleven niet elders kan leiden. 

 

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen. 

 

Volledigheidshalve benadrukt de verwerende partij nogmaals dat een mogelijke toepassing van art. 8 

EVRM de betrokken vreemdeling niet vrijstelt van het verkrijgen van de vereiste documenten om het 

Rijk binnen te komen, en dat een tijdelijke verwijdering om reden dat hij niet in het bezit is van die 

documenten dan ook geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 20.07.1994, Arr. 

R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.) 

 

De verwerping van verzoekers aanvraag heeft inderdaad niet tot gevolg dat verzoeker definitief van zijn 

‘familieleden’ wordt gescheiden, doch enkel dat hij tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid 

er terug te keren nadat hij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten voor een 

regelmatige binnenkomst in het Rijk. 

 

Verder laat de verwerende partij gelden dat er reeds werd geoordeeld dat het recht op verblijf 

ondergeschikt is aan het recht op toegang tot het grondgebied. De minister kan oordelen dat het belang 

van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie R.v.St. nr. 

40.061,28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.). 

 

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007). 

 

Tot slot houdt de bestreden beslissing geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen te 

komen en er te verblijven, verzoeker dient evenwel te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet 

opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook R.v.St. nr. 170.806 dd. 04.05.2007, R.V.V. nr. 

4.070 dd. 27.11.2007). 

 

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 
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Verzoekers beschouwingen falen in rechte en in feite, en kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden 

beslissing die geheel terecht werd genomen. De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie oordeelde geheel terecht, en binnen de hem ter zake 

toebedeelde bevoegdheid, dat verzoekers aanvraag ongegrond diende te worden verklaard met bevel 

om het grondgebied te verlaten. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

verzoekers concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke 

rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel incluis. Terwijl de bestreden 

beslissing afdoende werd gemotiveerd met draagkrachtige motieven in rechte en in feite. 

 

De uiteenzetting van verzoeker kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, die 

slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden beslissing een 

hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij een 

overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

 

Het enig middel is ongegrond. Het kan niet worden aangenomen. (…)” 

 

3.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 

29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissingen moeten duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan ze 

zijn genomen. In de motieven van de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel, namelijk artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Tevens bevat deze beslissing een 

motivering in feite, met name dat het aangehaalde medisch probleem niet kan worden aangenomen om 

een verblijfsmachtiging toe te staan op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. In de motieven 

van de tweede bestreden beslissing wordt verwezen naar artikel 7, eerste lid, 1° van de 

vreemdelingenwet en wordt als feitelijke motivering weergegeven dat verzoeker in het Rijk verblijft 

zonder in het bezit te zijn van de vereiste documenten. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze 

motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de 

bestreden beslissingen zijn genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de 

formele motiveringsplicht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissingen kent, zodat het 

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending van 

de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling 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 in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

3.3.2. Verzoeker betwist het motief van de eerste bestreden beslissing dat er geen actuele aandoening 

is en voert in dit verband aan dat geen rekening werd gehouden met de bijkomende stukken die werden 

overgemaakt op 13 december 2011. Het betreft een e-mail met als bijlage medische attesten van 9 en 

11 november 2011. Verzoeker voert in dit verband ook de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

aan. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken.  
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Uit de bestreden beslissing blijkt dat inderdaad geen rekening werd gehouden met medische attesten 

van 9 en 11 november 2011, waarvan verzoeker beweert dat deze als bijlage bij de e-mail van 

verzoekers advocaat op 13 december 2011 zouden zijn verstuurd naar de helpdesk van de Dienst 

Vreemdelingenzaken. De verwerende partij erkent in de nota dat er op 13 december 2011 een e-mail 

werd verstuurd maar meent dat hieraan geen stukken als bijlage gevoegd werden, zodat geen rekening 

kon worden gehouden met stukken die niet voorliggen. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de bewuste e-mail van 13 december 2011 zich 

wel degelijk in het dossier bevindt. De mogelijke bijlagen bevinden zich echter niet in het administratief 

dossier. Het is vaste rechtspraak van de Raad dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing 

dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen 

van zijn beslissing kon beschikken om deze te nemen.  

 

Gelet op de concrete uiteenzetting van verzoeker in het verzoekschrift, dient nagegaan te worden of 

deze stukken zich niet in het dossier dienden te bevinden op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing. De bewuste e-mail van 13 december 2011 om 17.05 uur vermeldt  “In bijlage nog 

bijkomende stukken met betrekking tot zijn aanvraag”. Deze e-mail werd beantwoord door de helpdesk 

van de Dienst Vreemdelingenzaken op 27 december 2011. Noch uit een afdruk van deze e-mail van 13 

december 2011 zoals die zich in het dossier bevindt, noch uit de afdruk van deze e-mail zoals die in 

bijlage bij het verzoekschrift gevoegd werd, blijkt dat bijlagen werden gevoegd bij deze e-mail. De 

vermelding in de e-mail dat deze e-mail bijlagen bevat, is slechts een aanwijzing maar geen bewijs dat 

stukken werden bijgevoegd. 

 

Waar verzoeker daags voor de zitting een nieuwe afdruk van de e-mail van 13 december 2011 voegt, 

dient erop te worden gewezen dat verzoeker deze stukken reeds bij het verzoekschrift had kunnen 

voegen en geen redenen aanvoert waarom hij dit niet gedaan heeft. De Raad kan enkel rekening  

houden met de in de procedureregeling voorziene procedurestukken. De door verzoeker op 14 januari 

2013 per fax ingediende stukken worden uit de debatten geweerd.  

 

De bijlagen waarvan sprake, met name medische attesten van 9 en 11 november 2011, bevinden zich 

bijgevolg niet in het dossier en er ligt geen bewijs voor dat deze zich in het dossier hadden moeten 

bevinden. De verwerende partij kon er bijgevolg bij het nemen van de bestreden beslissing geen 

rekening mee houden. Verzoeker slaagt er niet in aan te tonen dat er in casu werd uitgegaan van een 

foutieve feitenvinding, zodat de schending van de zorgvuldigheidsplicht niet kan worden aangenomen. 

 

Waar verzoeker verwijst naar een medisch attest van 27 augustus 2012 en een ongedateerd attest van 

het ZNA als bijlage bij het verzoekschrift, wordt opgemerkt dat dit eerste attest dateert van na de 

bestreden beslissing en het ongedateerde attest zich niet in het dossier bevindt en nu pas voor het eerst 

wordt voorgelegd. Bijgevolg kon er bij het nemen van de bestreden beslissing op 11 mei 2012 geen 

rekening mee worden gehouden. Het staat verzoeker vrij om op basis van deze nieuwe attesten een 

nieuwe aanvraag in te dienen op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Waar verzoeker aanvoert dat er geen onderzoek werd gevoerd naar en niet gemotiveerd over de 

medische zorgen in het land van herkomst, wordt opgemerkt dat in het advies van de arts-attaché wordt 

gesteld “uit de beschikbare medische gegevens blijkt m.i. geen actuele aandoening die een reëel risico 

inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling in het herkomstland is”.  In de 

bestreden beslissing wordt overwogen dat “uit het voorgelegd medisch dossier niet (kan) worden 

afgeleid 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”. Hieruit blijkt dat wel wordt gemotiveerd over de medische 

zorgen in het land van herkomst. Verzoeker die het motief dat er geen sprake is van een actuele 

aandoening niet op goede gronden heeft kunnen weerleggen, zoals hierboven is gebleken, heeft er 

geen belang bij aan te voeren dat geen verder onderzoek werd gevoerd naar de medische zorgen in het 

land van herkomst voor een niet actuele aandoening. 

 

De schending van de materiële motiveringplicht kan niet worden aangenomen. Verzoeker toont niet aan 

dat er sprake is van een foutieve feitenvinding of dat de beslissing op kennelijk onredelijke wijze werd 

genomen. 
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3.3.3. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt 

slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 

geval is. Gelet op voorgaande analyse blijkt dat verzoeker met zijn betoog geen schending van het 

redelijkheidsbeginsel aannemelijk maakt. 

 

3.3.4. Verzoeker voert de schending aan van artikel 8 van het EVRM. 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, 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." 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/ of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

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. 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 

 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip ‘privéleven’ een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 

beiden, is een feitenkwestie. 

 

De volgende vraag die de Raad dient te onderzoeken is of er sprake is van een inmenging in het privé- 

en/of familie- en gezinsleven. Of daarvan daadwerkelijk sprake is moet nagezien worden of de 

vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van 

een voortgezet verblijf. 

 

Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. 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 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 artikel 8 van het EVRM geschonden (EHRM 

17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

Gaat het om een weigering van een voortgezet verblijf dan aanvaardt het EHRM dat er een inmenging is 

en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. Het door 

artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- en 
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gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid is de inmenging van het 

openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere 

van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze 

noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is het 

de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken 

tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse gelegenheden aan 

herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 

grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 

15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 

1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat 

het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de 

staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe 

te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing 

van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de 

openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en 

het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki 

Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, 

Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden 

hiertoe vast te leggen. 

 

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 de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/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. 

 

Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

Verzoeker verduidelijkt in het verzoekschrift dat zijn familieleden in België verblijven, meer bepaald zijn 

broer die hem ten laste neemt, dat hij in Kosovo niemand meer heeft, dat hij een privéleven uitoefent 

met zijn vrienden en kennissen, dat hij het recht heeft om relaties te ontwikkelen en te onderhouden, zelf 

zakelijke relaties.  

 

Wat het bestaan van een gezinsleven betreft 

 

In casu refereert verzoeker naar zijn broer bij wie hij woont en die hem ten laste neemt. 

Er wordt opgemerkt dat de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen 

wordt verondersteld, maar dat het anders ligt in de relatie tussen meerderjarige broers en zussen. Er 

wordt aangenomen dat het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid moet worden 

aangetoond die anders zijn dan de gewone affectieve banden. Bij de beoordeling of er al dan niet een 

gezinsleven bestaat, moet rekening worden gehouden met alle indicaties die verzoeker dienaangaande 

aanbrengt, zoals bv. het samenwonen, de financiële afhankelijkheid van de meerderjarige verzoekende 

partij ten aanzien van de meerderjarige broer, de afhankelijkheid van de meerderjarige broer ten 

aanzien van de meerderjarige verzoeker, de reële banden. Om te beoordelen of er in casu sprake is van 

een gezinsleven dient te worden nagegaan of er nog banden waren tussen verzoeker  en zijn broer. Er 

dient te worden opgemerkt dat verzoeker zich in het verzoekschrift beperkt tot de loutere bewering dat 

hij in België een broer heeft met wie hij samenwoont en die hem ten laste neem maar hier geen begin 

van bewijs van bijbrengt, laat staan van het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid. 

 

In casu wordt niet aangetoond dat er sprake is van een gezinsleven van verzoeker in België dat zou 

vallen onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM.  

 

Inzake het door verzoeker aangevoerde privéleven en zijn sociale en zakelijke relaties, wijst de Raad 

erop dat de Raad van State meermaals heeft geoordeeld dat gewone sociale relaties niet beschermd 
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worden door artikel 8 van het EVRM (RvS 23 januari 2002, nr. 102.840; RvS 14 november 2005, nr. 

151.290; RvS 15 februari 2005, nr. 140.615; RvS 27 juni 2007, nr. 172.824). Wat zijn privéleven betreft 

geeft verzoeker die blijkens de stukken van het dossier sinds 2010 in België verblijft en dit op illegale 

wijze, geen verduidelijking. Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat er evenmin een privéleven is dat 

zou vallen onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

 

Waar verzoeker ten slotte van mening lijkt te zijn dat artikel 8 van het EVRM een motiveringsverplichting 

bevat en dat uit de motieven van de bestreden beslissing moet blijken dat de overheid de 

evenredigheidstoets heeft gedaan, dient te worden opgemerkt dat artikel 8 van het EVRM geen 

dergelijke motiveringsplicht omvat, zodat dit onderdeel faalt in rechte. 

 

De schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

Het enig middel is in al zijn onderdelen ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft 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. 

 

5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf april tweeduizend dertien door: 

 

mevr. A. DE SMET, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 


