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 nr. 135 111 van 16 december 2014 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1) X 

2) X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 

1 september 2014 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 2 juli 

2014 van de gemachtigde van de staatssecretaris van Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding 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 verklaard wordt, en van de beslissingen van 2 juli 2014 tot 

afgifte van de bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13).  

 

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 5 september 2014 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 31 oktober 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 november 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat MUTOMBO, die loco advocaat Mr. M. SAMPERMANS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat DEMUYNCK, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoekers dienen op 10 juni 2011 een asielaanvraag in bij de Belgische overheden. Op 20 juli 

2011 neemt de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.2.  Op 7 juli 2011 dienen verzoekers 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: vreemdelingenwet). Deze aanvraag wordt 

op 19 juli 2011 ontvankelijk verklaard. Op 6 februari 2014 wordt aanvraag ongegrond verklaard.  

 

1.3. Op 14 september 2012 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, waarbij medische elementen worden voorgelegd in hoofde 

van hun minderjarige zoon. Deze aanvraag wordt op 1 juli 2013 ongegrond verklaard. 

 

1.4. Op 13 februari 2014 worden verzoekers bevolen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 

13quinquies). 

 

1.5. Op 13 maart 2014 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt op 15 mei 2014 ontvankelijk verklaard.   

 

1.6.Op 2 juli 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris van Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond 

wordt verklaard.  

Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan verzoekers op 6 augustus 2014 in kennis worden gesteld. 

De motieven luiden als volgt: 

 

“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 15.05.2014, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

   

Redenen: 

 

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 B.D. die echter niet weerhouden konden worden (zie 

verslag arts-adviseur dd. 23.06.2014 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). 

Redenen : 

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene tevens af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister omwille van "verlies van recht op verblijf.” 

 

1.7. Op 2 juli 2014 neemt de gemachtigde in hoofde van elk van de verzoekers een beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze vormen de tweede en derde bestreden 

beslissingen waarvan verzoekers op 6 augustus 2014 in kennis worden gesteld. De motieven luiden als 

volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 
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(…) 

nationaliteit: Kosovo 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen1, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen 0 dagen na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten : 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten : betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

paspoort, voorzien van een geldig visum. 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat : 

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven : betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel het 

grondgebied te verlaten dd. 13.02.2014, ter kennis gebracht dd. 18.02.2014 en verblijft nog altijd illegaal 

op het Belgisch grondgebied.”  

 

2. Over de rechtspleging 

 

De Raad merkt op dat overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de vreemdelingenwet, de Raad 

uitspraak doet op basis van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en 

van de middelen betreft. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Meerdere beslissingen kunnen slechts ontvankelijk als een enkele rechtszaak aanhangig worden 

gemaakt indien bij uitzondering de goede rechtsbedeling daardoor wordt bevorderd, meer bepaald 

indien de beslissingen, wat hun voorwerp of wat hun grondslag betreft, zo nauw samenhangen dat 

vaststellingen gedaan met betrekking tot één beslissing een weerslag zullen hebben op de uitkomst van 

een andere. 

De bestreden eerste beslissing en de bestreden bevelen werden op dezelfde dag genomen en op 

dezelfde dag aan verzoekers ter kennis gebracht waaruit de verknochtheid tussen de bestreden bevelen 

en de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard, blijkt.  

 

3.2. De verwerende partij werpt in haar nota met opmerkingen een exceptie van onontvankelijkheid op 

wegens een gebrek aan belang voor wat betreft het beroep tegen de bestreden bevelen. Zij betoogt als 

volgt:  

 

“De verwerende partij heeft de eer op te merken dat het bevel om het grondgebied te verlaten gesteund 

werd op artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven : 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten;” 

Overeenkomstig voormelde bepaling moet de gemachtigde van de staatssecretaris in geval van artikel 

7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet een bevel geven het grondgebied te verlaten. Het betreft 

derhalve een gebonden bevoegdheid, die elke discretionaire appreciatie dienaangaande uitsluit. 

Verzoekers betwisten niet in het Rijk te verblijven zonder in het bezit te zijn van de door artikel 2 van de 

vreemdelingenwet vereiste documenten. 

Een eventuele vernietiging van de thans bestreden beslissing kan hen dan ook geen voordeel 

opleveren. In voorkomend geval vermag de gemachtigde van de staatssecretaris niets anders dan in 

uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet hen opnieuw een bevel te geven het 

grondgebied te verlaten. 

Verzoekers maken voorts geen schending aannemelijk van een hogere rechtsnorm. Zij werpen enkel in 

een schending op van artikel 74/14 §1, eerste lid van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van 
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de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van het 

redelijkheidsbeginsel en betogen dat er niet wordt aangetoond waarom er geopteerd werd voor de kortst 

mogelijke termijn om het grondgebied te verlaten. Evenmin ontwikkelen zij een middel gericht tegen een 

hogere rechtsnorm gericht tegen de ongegrondheidsbeslissing. 

Daar een geen schending wordt aangetoond van een hogere rechtsnorm, dient bij gebrek aan het 

rechtens vereiste belang de vordering, gericht tegen de bijlage 13 onontvankelijk te worden verklaard.” 

 

Niettegenstaande het feit dat uit artikel 7 van de vreemdelingenwet een gebonden bevoegdheid kan 

worden afgeleid, stelt de Raad vast dat de gemachtigde blijkens de gegevens van het dossier het 

klaarblijkelijk zelf nuttig en nodig heeft geacht om deze bevoegdheid slechts uit te putten nadat werd 

beschikt over de door verzoekers ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, zoals vermeld in punt 1.5. Door aldus te handelen erkent hij dat 

de uitkomst van deze aanvraag bepalend kan zijn voor het al dan niet afleveren van het bevel om het 

grondgebied te verlaten. Een en ander blijkt overigens ook uit een samenlezing van de bestreden 

beslissing en de bestreden bevelen: beiden werden genomen op dezelfde datum,  2 juli 2014, en ter 

kennis gebracht op dezelfde datum van 6 augustus 2014. Aangezien verzoekers de bestreden eerste 

beslissing betwisten, met name de ongegrondheidsbeslissing inzake de medische verblijfsaanvraag, 

hebben verzoekers zeker een belang bij de bestreden bevelen. Immers indien de eerste bestreden 

beslissing wordt vernietigd dan vallen verzoekers terug op een ontvankelijk verklaarde aanvraag om 

machtiging tot verblijf die ingediend werd op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet (cf. punt 

1.5). Verzoekers hebben derhalve opnieuw een verblijfsgrond in afwachting van een beslissing ten 

gronde over de aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen. Zij hebben op grond van artikel 

7, tweede lid van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten 

van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de vreemdelingenwet met name recht op een attest 

van immatriculatie en kunnen derhalve niet meer het voorwerp uitmaken van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

De opgeworpen exceptie wordt derhalve verworpen.  

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In het eerste middel, uiteengezet in de synthesememorie, voeren verzoekers onder meer de 

schending aan van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de 

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

bestuurshandelingen. Het middel, dat gericht is tegen de eerste bestreden beslissing, wordt als volgt 

toegelicht: 

 

“Verzoekers deden op 13.03.2014 een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet. Het nog zeer jonge zoontje van verzoekers lijdt namelijk aan een 

aangeboren nierafwijking. 

Bij beslissing van 15.05.2014 werd de aanvraag ontvankelijk verklaard. De medische attesten, die door 

verzoekers bij de aanvraag gevoegd werden spreken steeds over een gespecialiseerde opvolging, die 

nog zal dienen te gebeuren tot ver in de adolescentie 

Op 02.07.2014 nam Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing tot ongegrondverklaring van de 

aanvraag. De arts-adviseur besluit in zijn advies dd. 23.06.2014 dat de verdere behandeling en 

opvolging van de aandoening in Kosovo mogelijk zijn, omdat er daar ook pediaters en nefrologen zijn. 

De arts-adviseur maakt hier echter een ongeoorloofde splitsing van het probleem: het zoontje van 

verzoekers in anderhalf jaar oud en moet dus voor zijn nefrologische problemen behandeld worden door 

een kinderuroloog. Er wordt voor het probleem geen oplossing geboden door te stellen dat het kind 

zowel bij een uroloog als bij een pediater terecht kan. Bovendien gaat het medisch advies in geen geval 

na of er kinderurologen in Kosovo zijn. 

Om deze redenen schendt de bestreden beslissing de formele motiveringsplicht, doordat er door uit te 

gaan van foute feitelijke gegevens alleen maar gekomen kan worden tot een onjuiste beoordeling van 

de elementen in het dossier. Ook schendt de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel, daar dit 

vereist dat de administratieve overheid niet onredelijk mag handelen bij het opstarten van de 

besluitvorming, het aanleggen van een volledig dossier, het verzamelen van alle relevante gegevens, 

het interpreteren van min of meer vage door rechtsregels gestelde feitelijke voorwaarden en het 

inwinnen van deskundige adviezen. 

Door het probleem van de jonge patiënt namelijk op ongeoorloofde wijze te splitsen, springt de 

Belgische Staat onzorgvuldig om met de aan haar voorgelegde elementen.” 
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4.2. De verwerende partij repliceert in haar nota met opmerkingen als volgt: 

 

“Verzoekers stellen een schending voor van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 

3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en van het proportionaliteitsbeginsel. 

Zij betogen dat hun zoontje, dat anderhalf jaar oud is, opgevolgd diende te worden door een 

kinderuroloog voor zijn nefrologische problemen. Het zou door de ambtenaar-geneesheer niet correct 

zijn voor te houden dat er een oplossing kan worden geboden door te stellen dat het kind zowel bij een 

uroloog als bij een pediater terecht kan. Het zou noodzakelijk zijn dat de behandelende uroloog 

gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen. In het advies zou niet nagegaan zijn of er 

kinderurologen in Kosovo zijn. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekers op 13 maart 2014 een aanvraag om 

machtiging tot verblijf indienden bij toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Bij de 

aanvraag werden er de volgende medische attesten gevoegd: 

- 30/01/2014 

- 29/07/2013 

- 07/03/2014 

- 08/05/2013 

- 04/03/2014 

In voormelde attesten werd gesteld dat verzoekers zoontje lijdt aan prenatale hydronefrose. Er werd de 

aandacht gevestigd op blijvende opvolging door een gespecialiseerde kindernefrologische - 

kinderurologische zorg. 

De ambtenaar-geneesheer stelde d.d. 23 juni 2014 een advies op dat onder meer luidt als volgt: 

“(…) Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische attesten blijkt dat deze 1 ½ jarige jongen 

opgevolgd wordt in het kader van een prenatale hydronefrose. Op 6/5/2013 onderging hij een 

pyeloplastie links. Er waren een paar korte opnames. 

De verdere behandeling en opvolging van deze aandoening zijn mogelijk in Kosovo, aangezien men 

daar ook over zowel pediaters als nefrologen beschikt, zoals blijkt uit de hieronder vermelde informatie, 

zodat deze aandoening geen gevaar kan betekenen voor zijn leven of fysieke integriteit, 

en zodat er bijgevolg geen risico op een onmenselijke of vernederende behandeling bestaat. 

III. Beschikbaarheid van de behandeling: 

Voor behandeling van hydronefrose zijn er in het herkomstland Kosovo voldoende behandelings- en 

opvolgingsmogelijkheden, bijgevoegd in het administratief dossier. (…) 

V. Toegankelijkheid. 

(…) 

Wat zorg en medicatie betreffen, kunnen personen die afhankelijk zijn van sociale bijstand o.a. kinderen 

tot de leeftijd van 15 jaar genieten van gratis zorg en medicatie. Als verzoeker en zijn nabije familie er 

niet in slagen het benodigde inkomen uit arbeid te verwerven, zal betrokkene via deze weg van de 

nodige zorg verzekerd zijn. (…)” 

 

Uit een lezing van het advies blijkt dat de ambtenaar-geneesheer rekening gehouden heeft met alle 

attesten die door verzoekers werden overgemaakt en dat de aandoening, die te lezen valt in de 

medische attesten ook erkend werd door de ambtenaar-geneesheer. De ambtenaar-geneesheer ging 

vervolgens de behandeling en de opvolging voor de aandoening na in Kosovo, waarvoor hij beroep 

deed op informatie afkomstig uit de MedCOI-databank. Hij stelde vast dat voor de behandeling van 

hydronefrose in het herkomstland Kosovo voldoende behandelings- en opvolgingsmogelijkheden zijn, 

zoals nefrologische problemen als pediatrie. Hij gaf in zijn advies aan dat men in Kosovo over pediaters 

en nefrologen beschikt. Het feit dat er niet specifiek gesteld werd dat er kindernefrologen beschikbaar 

zijn, betekent geenszins dat de ambtenaar-geneesheer geen correct onderzoek zou hebben gedaan en 

evenmin dat de nefrologen en pediaters, waarvan de ambtenaar-geneesheer de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid beschreef, hun zoontje niet zouden kunnen behandelen. De zorgen die voorhanden zijn 

in Kosovo dienen immers niet van dezelfde kwaliteit te zijn als deze die aangeboden worden in België. 

Verzoekers tonen niet aan dat er bepaalde elementen veronachtzaamd zijn bij het nemen van de 

bestreden beslissing en het opstellen van het advies. 

Het enig middel is ongegrond.” 

 

4.3. Wat de ingeroepen schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te 

worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen 
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nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover 

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

voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298) en is een schending niet 

aangetoond.  

 

De Raad merkt op dat verzoekers de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseren, zodat het middel 

dient te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 december 

2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). 

 

Het zorgvuldigheidbeginsel verplicht de overheid om  haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 

2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de administratie bij het 

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

dienstige stukken.  

 

De schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel worden onderzocht in 

het licht van de aangevoerde schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, waarop de bestreden 

beslissing steunt. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

“§ 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.” 

 

4.4. De gemachtigde verwijst in casu in zijn ongegrondheidsbeslissing naar het medisch advies dat de 

ambtenaar-geneesheer op 23 juni 2014, overeenkomstig artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de 

vreemdelingenwet, uitbracht aangaande de medische toestand van verzoekers minderjarige zoon.  

Dit medisch advies werd aan de verzoekers onder gesloten enveloppe en samen met de eerste 

bestreden beslissing ter kennis gebracht zodat het integraal deel uitmaakt van de motieven ervan. 

 

Het medisch advies luidt als volgt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor medische evaluatie van de gezondheidstoestand aangehaald door 

genoemde persoon in het kader van zijn vraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 

13.03.2014. 

I. Medische voorgeschiedenis + voorgelegde medische attesten: 

Door de betrokkene werden de volgende medische getuigschriften voorgelegd ter staving van de 

aanvraag: 

• 30/01/2014, 29/07/2013, 7/3/2014, dr. de Win, uroloog, betrokkene vertoonde een prenatale 

hydronefrose links. Hij wordt hier regelmatig opgevolgd door zowel de pediaters als nefrologen. Naar de 
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toekomst toe zijn verwikkelingen mogelijk. Er was een korte opname van 25/7/2013 tot en met de 

29/7/2014 (slechts vier dagen). Er werd een pyeloplastie uitgevoerd. 

• 8/5/2013, dr. Wijnendaele, attest van opname op de dienst urologie van 6/5/2013 tot 9/5/2013.'Er 

was een pyeloplastie links op 6/5/2013. 

• 4/3/2014, dr. Trouet, betrokkene vertoont een ernstige aangeboren aandoening van de nieren en de 

urinewegen; waarvoor reeds heelkundige ingrepen nodig waren. Verdere opvolging is noodzakelijk. 

 

II. Analyse van dit medisch dossier leert mii het volgende: 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische attesten blijkt dat deze 1 jarige jongen 

opgevolgd wordt in het kader van een prenatale hydronefrose. Op 6/5/2013 onderging hij een 

pyeloplastie links. 

Er waren een paar korte opnames. 

De verdere behandeling en opvolging van deze aandoening zijn mogelijk in Kosovo, aangezien men 

daar ook over zowel pediaters als nefrologen beschikt, zoals blijkt uit de hieronder vermelde informatie, 

zodat deze aandoening geen gevaar kan betekenen voor zijn leven of fysieke integriteit, en zodat er 

bijgevolg geen risico op een onmenselijke of vernederende behandeling bestaat. 

 

III. Beschikbaarheid van de behandeling: 

Voor behandeling van hydronefrose zijn er in het herkomstland Kosovo voldoende behandelings- en 

opvolgingsmogelijkheden, bijgevoegd in het administratief dossier. Deze opvolgingsmogelijkheden 

betreffen zowel nefrologische problemen als pediatrie. 

Hierbij werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene) : 

Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank'21 : REQUEST FORM Medical Advisors - immigration and 

BMA Case Référencé BMA 4292 Intl. SOS reference 3PAR003091 

Date received by Intl. SOS Paris 24/8/2012 Date answered by Intl. SOS Paris 30/8/2012 

REQUEST NUMBER; KV-3212-2014 EUR 

EXPENSE ORDER: 940277 

REQUEST NUMBER: KV-3212-2014 EUR - EXPENSE ORDER: 940277 - FROM: Medical Advisors' 

Office - Date 28/02/2014 

Deze info werd bijgevoegd in het administratief dossier. 

Men kan dus stellen dat betrokkene kan behandeld worden in zijn herkomstland, waar evengoed een 

opvolging- van pediatrische problemen en nierproblemen mogelijk zijn.(…)”  

 

4.5. Het kernbetoog van verzoekers is dat de voorgelegde medische elementen melding maken van een 

gespecialiseerde opvolging die noodzakelijk is, met name dat verzoekers’ zoon voor zijn nefrologische 

problemen moet worden behandeld door een kinderuroloog.  

 

Uit de medische stukken die zich in het administratief dossier bevinden, blijkt inderdaad dat de 

behandelende artsen van verzoekers’ zoon hebben gewezen op de nood “kinderurologie + nefrologie”  

(standaard medisch getuigschrift van 7 maart 2014, onder punten B en F) en de nood aan “een 

gespecialiseerde kindernefrologische-kinderurologische zorg in een universitair centrum met expertise in 

dergelijke zeldzame aandoeningen” (medisch attest van 4 maart 2014) . 

 

4.6. Uit het medisch advies blijkt dat de medische aandoeningen van verzoekers’ zoon niet worden 

betwist. De ambtenaar-geneesheer oordeelt dat in Kosovo voldoende behandelings- en 

opvolgingsmogelijkheden aanwezig zijn. Hij stelt dat deze opvolgingsmogelijkheden zowel nefrologische 

problemen als pediatrie betreffen, waarbij hij verwijst naar informatie afkomstig uit de MedCOI databank, 

die zich in het administratief dossier bevindt. Daaruit blijkt dat pediatrische opvolging alsook 

nefrologische opvolging beschikbaar zijn.  De ambtenaar-geneesheer besluit: “Men kan dus stellen dat 

betrokkene kan behandeld worden in zijn herkomstland, waar evengoed een opvolging van pediatrische 

problemen en nierproblemen mogelijk zijn”.  

 

4.7. Verzoekers verzetten zich tegen deze beoordeling en stellen dat de ambtenaar-geneesheer een 

ongeoorloofde splitsing maakt van het probleem dat moet worden behandeld door de kinderuroloog. Er 

wordt voor het medisch probleem geen oplossing geboden door te stellen dat het kind zowel bij een 

uroloog als bij een pediater terecht kan. Verzoekers voeren aan dat er onzorgvuldig en onredelijk is 

gehandeld door  niet na te gaan of kinderurologen in Kosovo aanwezig zijn.  
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4.8. In de voorgelegde medische stukken wordt duidelijk dat de nood aan gespecialiseerde 

kinderurologische en kindernefrologische opvolging benadrukt. In haar nota met opmerkingen bevestigt 

de verwerende partij trouwens zelf dat in de voorgelegde medische attesten de “aandacht [werd] 

gevestigd op blijvende opvolging door een gespecialiseerde kindernefrologische – kinderurologische 

zorg”. 

 

De ambtenaar-geneesheer heeft deze nood aan gespecialiseerde opvolging echter gesplitst, zoals 

verzoekers terecht aanvoeren, en is enkel nagegaan of een nefrologische opvolging en een pediatrische 

opvolging beschikbaar is. Aldus blijkt dat de ambtenaar-geneesheer niet is nagegaan of een urologische 

opvolging beschikbaar is, noch specifiek onderzoek heeft verricht naar de beschikbaarheid van 

gespecialiseerde kinderurologische en kindernefrologische opvolging in Kosovo. 

 

Nochtans werd in de medische attesten, opgesteld door de behandelende artsen van verzoekers’ zoon, 

het belang van een gespecialiseerde kinderurologische en kindernefrologische opvolging uitdrukkelijk 

vermeld, alsook gewezen op de nood aan langdurige zo niet levenslange behandeling en opvolging en 

de mogelijk levensbedreigende gevolgen bij gebrek hieraan. 

 

De verwerende partij betoogt dat “Het feit dat er niet specifiek gesteld werd dat er kindernefrologen 

beschikbaar zijn, betekent geenszins dat de ambtenaar-geneesheer geen correct onderzoek zou 

hebben gedaan en evenmin dat de nefrologen en pediaters, waarvan de ambtenaar-geneesheer de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid beschreef, hun zoontje niet zouden kunnen behandelen.”  

Of de zorgen door nefrologen, enerzijds, en pediaters, anderzijds, volstaan om de medische 

aandoeningen van verzoekers’ zoon adequaat te behandelen, is een beoordeling die aan de ambtenaar-

geneesheer toekomt.  

In casu moet worden vastgesteld dat de ambtenaar-geneesheer echter niet motiveert waarom een 

opvolging van pediatrische problemen, enerzijds, en een opvolging van  nierproblemen, anderzijds, 

volstaan als een adequate behandeling wanneer in de voorgelegde medische attesten duidelijk de nood 

aan een gespecialiseerde kinderurologische en kindernefrologische opvolging wordt benadrukt. 

 

De verwerende partij stelt verder: “De zorgen die voorhanden zijn in Kosovo dienen immers niet van 

dezelfde kwaliteit te zijn als deze die aangeboden worden in België.” De Raad wijst er evenwel op dat 

de discussie niet draait over het feit of de beschikbare zorgen voldoende kwalitatief zijn, maar wel of de 

beschikbare zorgen een adequate behandeling vormen voor de medische aandoeningen van 

verzoekers’ zoon.  

 

4.9. In het licht van de besproken elementen blijkt ook niet dat de ambtenaar-geneesheer op 

zorgvuldige wijze tot zijn medisch advies is gekomen.  De bestreden beslissing mist in die zin dan ook 

een deugdelijke materiële grondslag aangezien ze op een onzorgvuldige beoordeling van de 

ambtenaar-geneesheer is gebaseerd.  

Een schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet wordt dan ook aangetoond.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing. De overige aangevoerde schendingen behoeven geen verder onderzoek. 

 

4.10. De Raad benadrukt wat reeds werd gesteld onder het onderdeel “Over de ontvankelijkheid”, 

waaruit de nauwe samenhang van de bestreden beslissingen blijkt.  

 

Aangezien de eerste bestreden beslissing die handelt over de ongegrondheid van verzoekers’ aanvraag 

om verblijfsmachtiging om medische redenen, wordt vernietigd, bevinden de verzoekers zich terug in 

hun rechtstoestand zoals die was voor het treffen van de eerste thans bestreden beslissing. Verzoekers 

vallen derhalve terug op een ontvankelijk verklaarde aanvraag om machtiging tot verblijf die ingediend 

werd op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet (cf. punt 1.5). Verzoekers hebben derhalve 

opnieuw een tijdelijk verblijfsrecht in afwachting van een beslissing ten gronde over de aanvraag. Op 

grond van artikel 7, tweede lid van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de Vreemdelingenwet, 

hebben zij met name recht op een attest van immatriculatie en kunnen zij derhalve niet meer het 

voorwerp uitmaken van een bevel om het grondgebied te verlaten, ongeacht of het destijds rechtsgeldig 

is getroffen of niet. 
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Bijgevolg dienen de tweede en derde bestreden beslissingen, dit zijn de bestreden bevelen van 2 juli 

2014, gelet op de nauwe samenhang met de eerste bestreden beslissing, in het belang van een goede 

rechtsbedeling en ter wille van de duidelijkheid uit het rechtsverkeer te worden gehaald en eveneens te 

worden vernietigd.  

 

5. Kosten 

 

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

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1. 

 

De beslissing van 2 juli 2014 van de gemachtigde van de staatssecretaris van Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 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 verklaard wordt, 

en de beslissingen van 2 juli 2014 tot afgifte van de bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 

13), worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op  350 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien december 2014 door: 

 

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

 

mevr. C. FRANSEN toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. FRANSEN M. MAES 

 


