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 nr. 105 698 van 24 juni 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 WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn en die handelen in 

eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X en X, op 

14 december 2012 hebben 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, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 2 oktober 2012 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf 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 ongegrond 

wordt verklaard en van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van dezelfde datum tot afgifte van bevelen om het 

grondgebied te verlaten (bijlagen 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 16 mei 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 juni 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat A. MATTHIJS 

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

MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers dienen op 8 december 2009 een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 (hierna: de vreemdelingenwet). 
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Op 2 oktober 2012 verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag 

ongegrond. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de redengeving luidt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 08.12.2009 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

G., S.S. (...) (R.R.: (...)) geboren te Parwan op (...) 

M., G.K. (...) (R.R.: (...)) geboren te Kabul op (...) 

+kinderen 

G., B.S. (...) geboren te Kabul op (...)  

G., J.S. (...) geboren te Eeklo op (...) 

nationaliteit: Afghanistan  

adres: (...) 

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, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 17.03.2011. deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

Reden: 

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

te bekomen 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, zoals vervangen door 

Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 

Er werden medische elementen aangehaald voor G., S.S. (...) die echter niet weerhouden konden 

worden (zie verslag arts-adviseur dd. 24.09.2012 in gesloten omslag)  

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).” 

 

Op 2 oktober 2012 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte 

van bevelen om het grondgebied te verlaten onder de vorm van bijlagen 13. Deze vormen de tweede en 

derde bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voeren verzoekers de schending aan van “van artikel 62 van de Vreemdelingen-

wet van 15.12.1980 en van artikel 3 van de wet van 19.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen en schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: het zorgvuldigheids-

beginsel, het redelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.” 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Artikel 62 van de wet van 15.12.1980, en artikelen 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 bepalen dat de 

beslissingen zowel in feite als in rechte moeten worden gemotiveerd. 

De bestreden beslissing door de gemachtigde van de Minister van Asiel- en Migratiebeleid maakt een 

bestuurshandeling uit in de zin van art. 1 van de vermelde wet van 19.07.1991. De beslissing is immers 

een "eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt 

rechtsgevolgen te hebben voor een of meer bestuurden [...]" 

Artikel 2 van de wet van 29.07.1991 bepaalt dat de betrokken bestuurshandelingen "uitdrukkelijk" 

moeten worden gemotiveerd. Dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt meegedeeld aan de 

betrokkene niet enkel het dictum moet omvatten, maar tevens de redenen moet weergeven op grond 

waarvan de beslissing werd genomen. 

Artikel 3 van dezelfde wet legt het bestuur de verplichting op om de genomen beslissing op "afdoende' 

wijze te motiveren. De opgelegde motivering moet in de akte zowel de juridische als de feitelijke 

overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Een motiveringsverplichting wordt 

tevens opgelegd door artikel 62 van de wet van 15.12.1980. 
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De term 
u
afdoende" bevestigt de rechtspraak van de Raad van State, welke vereist dat de deugdelijke 

motivering meer is dan een loutere abstracte en vormelijke stijlformule. De motivering moet pertinent 

zijn, d.w.z. duidelijk te maken hebben met de beslissing. Zij moet daarenboven draagkrachtig zijn, d.w.z. 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te schragen. De motivering moet de 

betrokkene ook in staat stellen om met nuttig gevolg te kunnen opkomen tegen de bestuurshandeling in 

kwestie en moet het de rechter mogelijk maken zijn legaliteitscontrole uit te oefenen. In die zin dient de 

afdoende motivering in concreto beoordeeld te worden (R.v.St., nr. 22.896 van 01.02.1983; R.v.St, nr. 

76.565 van 21.10.1998; R.v.St., nr. 43.259 van 09.06.1993; R-V-St., 43.852 van 12.08.1993; R.v.St., nr. 

43.556 van 30.06.1993). 

Met de term "afdoende' wordt tevens verwezen naar het feit dat de motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn met het belang van de genomen beslissing, dat er dus een verband moet zijn 

tussen het belang, de aard en het voorwerp van de beslissing, aan de ene kant, en het belang dat wordt 

gehecht aan de motivering, aan de andere kant. Niet alle bestuurshandelingen zullen in dezelfde mate 

formeel moeten worden gemotiveerd. 

Wanneer de overheid beschikt over een discretionaire bevoegdheid, dient haar motivering in extenso en 

uitgebreider te gebeuren. De beslissingen waarvan de motivering vaag, nietszeggend of loutere 

stijlformules inhouden, dienen tevens te worden vernietigd (R-v.St., nr. 52.909 van 14.04.1995; 

R.v.St.,nr.44.141van 20.09.1993; R.v.St., nr. 77.502 van 09.12.1998; R.v.St, nr. 77.732 van 18.12.1998, 

R.v.St.,nr.83.771van 01.12.1997; R.v.St., nr. 86.567 van 04.04.2000; R.v.St., nr. 90.169 van 

12.10.2000). 

In artikel 4 van de genoemde wet wordt melding gemaakt van een aantal gevallen waarin de 

motiveringsplicht niet van toepassing is. Deze uitzonderingen op de formele motiveringsplicht moeten 

strikt worden geinterpreteerd; en de hier opgesomde uitzonderingsgevallen worden limitatief bepaald. 

Het bestuur kan, buiten de gevallen opgesomd in artikel 4 van de wet, niet de verplichting tot 

uitdrukkelijke motivering ontlopen, zelfs niet om redenen die verband houden met de spoed waarmee de 

betrokken beslissing zou zijn genomen. Artikel 5 van de wet bepaalt immers uitdrukkelijk dat dringende 

noodzakelijkheid het bestuur niet ontslaat van de plicht zijn handeling uitdrukkelijk te motiveren. 

Bovendien impliceren de beginselen van behoorlijk bestuur, en meer in het bijzonder het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidbeginsel, dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken, bij het nemen van een bepaalde beslissing, niet alleen relevante feiten correct en 

volledig moet vaststellen, waarderen en interpreteren, maar ook zich van alle relevante gegevens op de 

hoogte moet stellen, desgevallend door de rechtsonderhorige mondeling of schriftelijk te horen, nadere 

informatie in te winnen ... (S. BOUCKAERT, Documentloze vreemdelingen, Maklu, Antwerpen, 2007, 

p.161.) 

Men is dan ook bijzonder onredelijk. en weinig ernstig omgesprongen met de ernstige medische 

problematiek van verzoeker waaromtrent geneesheren specialisten zich bijzonder negatief hebben 

uitgesproken omtrent de verdere levensverwachting van verzoekster. de evolutie van de ziekte. en het 

feit dat verzoekster zonder verblijfsvergunning een dringende medische problematiek aan de atriale lead 

niet kan verhelpen. 

Op geen enkele ernstige wijze wordt bovendien verwezen naar het feit dat verzoeker als SIKH zijnde in 

Afghanistan absoluut geen beroep kan doen op medische dienstverlening. Quid wanneer de pacemaker 

dient te worden vervangen. Quid de chirurgische ingreep teneinde hartfalen te voorkomen? 

Het rapport van Artsen zonder Grenzen vermeldt overigens een absoluut nog steeds slechter wordende 

toegang tot de gezondheidszorg in AfghanistanI 

Aangezien in de beslissing niet ter discussie wordt gesteld dat verzoeker van Afghanistan afkomstig is 

dient expliciet te worden gemotiveerd op welke wijze verzoeker gepast en noodzakelijke zorg kan 

genieten in Afghanistan. 

Deze argumenten zijn niet, of minstens niet afdoende onderzocht door de Arts-Adviseur op wiens advies 

de negatieve beslissing omtrent het verblijf van verzoekster werd afgeleverd. 

Men kan bezwaarlijk van verzoekster verlangen dat hij consequent gevolgde therapie en behandeling 

opgeeft, België dient te verlaten om zich in Afghanistan te vestigen waarbij algemeen wordt aanvaard 

dat de zorgverlener voor SIKH mensen absoluut niet van die aard is dat zij de levensverwachting van 

verzoeker kan garanderen. 

De onmenselijke lange duur dat de behandeling van voorliggende aanvraag heeft geduurd dient 

eveneens in rekenschap te worden genomen. 

Thans wordt verzoeker het verwijt gemaakt geen opvolgverslagen te hebben overgemaakt. Dit verwijt is 

echter niet aan verzoeker tegenstelbaar. De aanvraag dateert van 2009 en werd door verzoeker 

uitvoerig gedocumenteerd. Het is tegenpartij die het dossier ruim drie jaar heeft laten aanslepen en 

verzoeker in het ongewisse heeft gelaten. 

Alvorens tot een correcte beoordeling te komen, had men zich kunnen informeren naar de huidige stand 

van zaken via een medisch onderzoek, hetzij de actuele stand van zaken opvragen. Afspraken via 
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cardiologen liggen ruim 6 maanden op voorhand vast. Alleszins bestaat er geen twijfel over dat 

verzoeker momenteel nog steeds in behandeling is en een operatie zich opdringt teneinde een normale 

levensverwachting te creëren in hoofde van verzoeker. 

Bovendien is onvoldoende gemotiveerd op welke gronden dat de Adviseur-Arts zich heeft gebaseerd 

om te stellen dat uit het medische dossier niet kan worden afgeleid dat betrokkene niet zou lijden aan 

een ziekte die een risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, en dit terwijl de behandelende 

geneesheren ontegensprekelijk het tegenovergestelde beweren, m.n. een atriale lead dewelke enkel via 

chirurgische ingreep kan worden verholpen! 

Rekening houdend met bovengenoemde bepalingen, dient te worden vastgesteld dat de motiverings-

verplichting die op de overheid rust, schromelijk met de voeten werd getreden. 

De bijlage 13 vermeldt enkel: "De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de 

vereiste binnenkomstdocumenten (art7 al 1,1° van de wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van 

een geldig visum." 

Bovendien verantwoordt de bestreden beslissing op geen enkele wijze waarom zij beslist tot een 

weigering van de machtiging tot verblijf niettegenstaande het arrest van de Raad van State dat de 

instructies van 19.07.2009 reeds eerder had vernietigd. De discretionaire bevoegdheid die aan de 

overheid toekomt in deze dient met de nodige omzichtigheid te worden gehanteerd. Wanneer een 

beslissing wordt genomen ten aan zien van een rechtssubject, met die beslissing voldoende en 

afdoende gemotiveerd. De bijlage 13 die aan verzoeker werd betekend getuigd geenszins van een 

afdoende motivering, zeker niet nu de Raad van State de instructie van 19.07.2009 heeft vemietigd. 

Men mag verwachten van de overheid indien deze gebruik maakt van de discretionaire bevoegdheid dat 

dan ook de motivering is opgenomen waarom en op welke wijze van deze bevoegdheid gebruik wordt 

gemaakt. Het is duidelijk dat de overheid, de stad Antwerpen wegens het betekenen van een 

gebrekkige bijlage 13 en de DVZ als beslissende overheid niet hebben gehandeld naar de beginselen 

van behoorlijk bestuur en zich niet hebben gekweten van de motiveringsplicht die op hen rust. 

De bestreden beslissing dient dan ook te worden vernietigd. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwisting oefent ter zake een marginaal toetsingsbevoegdheid uit en is 

weliswaar niet bevoegd zijn beoordeling van de feiten in plaats te stellen van de administratieve 

overheid. De Raad is wel bevoegd om in het kader van de uitoefening van zijn wettelijk toezicht 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. 

(Cfr. R.V.ST nr. 101.624 van 7 december 2001) 

Dat de handelswijze van de Dienst Vreemdelingenzaken gezien het voorgaande dan ook getuigt van 

kennelijk onredelijk gedrag, waardoor op manifeste wijze afbreuk wordt gedaan aan de rechten van de 

verzoekster. De beginselen van behoorlijk bestuur worden geschonden en de motiveringsplicht. 

Dat om voormelde redenen de bestreden beslissing dan ook dient vernietigd. 

 

2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“In het eerste en enige middel roepen verzoekers de schending in van artikel 62 Vreemdelingenwet, van 

artikel 3 van de wet van 2 9 juli 1991 betreffende de formele motivering van bestuurshandelingen, van 

het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, rechtzekerheidsbeginsel. 

Verzoekers stellen dat specialisten oordeelden dat verzoekster aan een ernstige ziekte lijdt, dat zij als 

Sikh geen beroep kunnen doen op medische zorgen in Afghanistan. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing op het advies van 24 

September 2009 van de arts- adviseur is gesteund. 

De arts-adviseur oordeelde dat de voorgelegde medische attesten slechts summiere medische 

informatie bevatten, dat verzoeker sinds anderhalf jaar geen aanvullende medische getuigschriften heeft 

voorgelegd. 

In de bestreden beslissing werd correct gesteld dat de ziekte geen reeel risico inhoudt voor het leven of 

de fysieke integriteit, of een reeel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst. 

De arts-adviseur heeft zorgvuldig alle voorgelegde medische attesten geanalyseerd. 

Voor zover verzoekers kritiek zouden uiten op bovenvermeld advies van de ambtenaar-geneesheer, 

heeft de verwerende partij de eer te verwijzen naar het volgende arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen: 

"(…)" (arrest RW, nr. 73.032 d.d. 11 januari 2012). 

Verzoekers stellen dat de arts-adviseur geen specialist is, en bijgevolg tot een verkeerde conclusie zou 

zijn gekomen. 

Verwerende partij verwijst naar de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenzaken: 
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"(De Raad herhaalt dat uit de bestreden beslissing en het medisch advies van de arts-attache blijkt dat 

er niet wordt getwijfeld aan de ernst van de aandoeningen waaraan verzoekster lijdt. Er wordt immers 

gemotiveerd dat de medische aandoeningen beschouwd kunnen worden als aandoeningen die een 

reeel risico kunnen inhouden voor haar leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat worden 

behandeld en opgevolgd. Bijgevolg betwist de arts-attache, ook als 'generalist ', geenszins de ernst van 

de aandoeningen van verzoekster, Verzoekster beperkt haar kritiek tot een loutere bewering zonder 

haar grief te verduidelijken met concrete elementen waarom zij meent dat het medisch advies aan 

objectiviteit zou ontbreken. Er moet worden opgemerkt dat via een dergelijke summiere uiteenzetting 

verzoekster niets meer doet dan te kennen geven dat zij het niet eens is met het medisch advies van de 

arts-attache. Het feit dat zij het niet eens is, kan niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

lijden." (RvV nr. 68 275 van 11 oktober 2011). 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 

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

genomen beslissing. 

Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende motief op grond 

waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven. 

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hen niet in 

staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen en niet zou 

zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (cfr. R.v.St., nr. 105.103, 26 maart 2002). 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet "verder" te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing "het waarom" of "uitleg" dient te vermelden. 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte- en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (cfr. R.v.St., nr. 164.171, 27 oktober 2006; R.v.St., nr.172.821, 27 juni 2007 e.a.). 

De motivering voorzien in de beslissing vindt steun in het administratieve dossier en een schending van 

de motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

De bestreden beslissing is redelijk en is gesteund op de gegevens van het administratief dossier. 

Wat betreft de motivering van de bijlage 13, citeren verzoekers de uitdrukkelijk vermelde motieven. 

Zij maken niet duidelijk op welke wijze de motivering van de bijlagen 13 geschonden zou zijn. 

Het middel is ongegrond.” 

 

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

bestuurshandelingen, die onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, 

hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat 

hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het 

recht hem verschaft. Ze 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 geven duidelijk het determinerend 

motief aan op grond waarvan deze werden genomen. In de motivering van de eerste bestreden 

beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, artikel 9ter van de vreemdelingenwet en wordt 

verwezen naar het aan deze beslissing toegevoegd advies van de arts van de verwerende partij waarin 

wordt weergegeven dat verzoekers slechts summiere medische informatie hebben gegeven sinds meer 

dan anderhalf jaar niet meer geactualiseerd en geen bewijs leveren van verdere opvolging van de 

medische problematiek waarmee eerste verzoeker in het verleden is geconfronteerd. Er wordt op 

gewezen dat met goed gevolg een pacemaker werd geplaatst begin april 2010 en een neustussen-

schotoperatie is uitgevoerd. Wat betreft de oorspronkelijk PTDS-toestand van 2008 is noch de verdere 

behandeling, noch de ernst door verdere verslagen geactualiseerd. De feitelijke grondslag is weerge-

geven. Ook in de tweede en derde bestreden beslissing is de juridische en feitelijke grondslag vermeld. 

Er wordt verwezen naar artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet en naar het geven dat verzoekers 

niet in het bezit zijn van een geldig visum, motief dat door verzoekers niet wordt weerlegd. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 
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motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overweging-

en of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, dit 

louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motiveringen hen niet in staat stelt om te begrijpen 

op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen, derwijze 

dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 

105.103). 

 

Waar verzoekers de bestreden beslissingen inhoudelijk bekritiseren voeren zij de schending van de 

materiële motiveringsplicht aan. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om 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 onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624,). 

 

De eerste bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

dat luidt: 

 

“§ 1 De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

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

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

§ 2 (…) 

§ 3 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat; 

2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 

wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat; 

3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; 

4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een 

ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk; 

5° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 
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kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling. 

§ 4 (…) 

§ 5 (…) 

§ 6 (…) 

§ 7 (…).” 

 

In casu is het beslissend motief voor de weigering van de aanvraag het gegeven dat verzoekers 

rekening houdend met de medische problemen niet voldoende actuele gegevens hebben overgemaakt 

betreffende de verdere evolutie.  

Verzoekers stellen niet dat de medische attesten niet werden beantwoord maar houden voor dat er niet 

met voldoende ernst is omgesprongen met de medische problematiek van eerste verzoeker.  

 

Samen met de verwerende partij moet worden vastgesteld dat eerste verzoeker begin april 2010 een 

pacemaker heeft gekregen en dat diens eigen arts op 22 april 2010 in een verslag van het opvang-

centrum Rixensart noteert dat geen medicatie is voorgeschreven en dat een controle nodig is “tous les 

10 ans”, tienjaarlijks. In de latere verslagen van de huisarts (2 december 2011 en 2 september 2011) 

worden er geen problemen vermeld en maakt deze huisarts enkel gewag van een jaarlijkse controle bij 

de cardioloog. Over de PTSD-problematiek wordt er niets vermeld en voor het overige wordt er evenmin 

gemeld dat de neusproblematiek nog opvolging noodzaakt. 

 

De redenering van verzoekers dat “[m]en […] dan ook bijzonder onredelijk en weinig ernstig [is] 

omgesprongen met de ernstige medische problematiek van verzoeker waaromtrent geneesheren 

specialisten zich bijzonder negatief hebben uitgesproken omtrent de verdere levensverwachting van 

verzoekster. de evolutie van de ziekte. en het feit dat verzoekster zonder verblijfsvergunning een 

dringende medische problematiek aan de atriale lead niet kan verhelpen. Op geen enkele ernstige wijze 

wordt bovendien verwezen naar het feit dat verzoeker als SIKH zijnde in Afghanistan absoluut geen 

beroep kan doen op medische dienstverlening. Quid wanneer de pacemaker dient te worden vervangen. 

Quid de chirurgische ingreep teneinde hartfalen te voorkomen? Het rapport van Artsen zonder Grenzen 

vermeldt overigens een absoluut nog steeds slechter wordende toegang tot de gezondheidszorg in 

Afghanistan! Aangezien in de beslissing niet ter discussie wordt gesteld dat verzoeker van Afghanistan 

afkomstig is dient expliciet te worden gemotiveerd op welke wijze verzoeker gepast en noodzakelijke 

zorg kan genieten in Afghanistan. Deze argumenten zijn niet, of minstens niet afdoende onderzocht 

door de Arts-Adviseur op wiens advies de negatieve beslissing omtrent het verblijf van verzoekster werd 

afgeleverd.” kan geenszins gevolgd worden en vindt geen steun in het administratief dossier. Uit artikel 

9ter van de vreemdelingenwet kan niet worden afgeleid dat een problematiek die zich, volgens 

verzoekers, binnen zes of zeven jaar zal voordoen de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris 

toestaat thans een machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet toe te 

kennen. Verzoekers hebben nagelaten voor het overige te verduidelijken welke therapie thans 

noodzakelijk is voor eerste verzoeker en waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat deze 

actueel noodzakelijk is en in het herkomstland niet voorhanden is. Ook in het verzoekschrift uiten 

verzoekers zich enkel in vage algemene termen zonder in concreto elementen aan te geven. Zij 

verschaffen niet de noodzakelijke informatie in concreto, behalve het vervangen van de batterij van de 

geplaatste pacemaker te voorzien 10 jaren na de eerste plaatsing begin april 2010. Een andere 

noodzakelijke chirurgische ingreep wordt niet aangetoond. Gelet op de beperkte gegevens die 

verzoekers kenbaar maakten diende de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris in casu geen 

verder onderzoek te verrichten. Het komt verzoekers toe de gemachtigde van de bevoegde staats-

secretaris nauwkeurig in te lichten over te volgen actuele medische behandelingen indien zij de 

overtuiging zijn toegedaan dat de nodige behandelingen niet beschikbaar zijn in het land van herkomst 

terwijl deze nodig zijn. 

 

De motivering kan de beslissing dragen en is bijgevolg deugdelijk en afdoende. De beslissing werd 

zorgvuldig voorbereid, is gesteund op een correcte feitenvinding en is kennelijk redelijk, rekening 

houdend met de door verzoekers overgemaakte informatie. 

 

Wat de tweede en derde  bestreden beslissing betreft kan overigens niet worden ingezien waarom deze 

enige motivering zouden dienen te bevatten met betrekking tot de vernietigde instructies van 19 juli 

2009 nu de bestreden beslissing niet is genomen in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingen-

wet. 

 

Het onderdeel dat de schending van de motiveringsplicht aanvoert is ongegrond. 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Verzoekers voeren geen andere argumenten aan dan deze die hoger 

werden besproken zodat hun grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is ongegrond. 

 

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 is genomen, wat in casu niet het 

geval is. Dit onderdeel faalt. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht 

voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van 

hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op 

een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315- 349). Uit de bespreking van de voorafgaande 

onderdelen blijkt geenszins dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet overeenkomstig de 

geldende bepalingen heeft gehandeld. Het rechtszekerheidsbeginsel is bijgevolg niet geschonden. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig juni tweeduizend dertien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 

 


