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 nr. 151 710 van 3 september 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X, 

In eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger vn haar minderjarige zoon 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 IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X,  in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger van haar 

minderjarige zoon X, en X, die verklaren van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 21 augustus 2014 

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 17 juni 2014, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis 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 17 juni 2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 juni 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 juli 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VERHAEGEN, die loco advocaat K. VERSTREPEN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke integratie nam op 17 

juni 2014 een beslissing waarbij de op 8 juni 2010 ingediende aanvraag om machtiging tot voorlopig 

verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond werd verklaard met bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit zijn de bestreden beslissingen. 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1.  In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de motiveringsplicht 

vervat in artikel 62 van de vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 

betreffende de Uitdrukkelijke Motivering van Bestuurshandelingen, de materiële motiveringsplicht, de 

zorgvuldigheidsverplichting, het redelijkheidsbeginsel, van de artikelen 9ter en 73/14 van de 

vreemdelingenwet en van de artikelen 3 en 13 van het EVRM. 

 

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

de bestuurshandelingen neergelegde 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 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. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

bestreden beslissing genomen is. In casu geeft de bestreden beslissing duidelijk de motieven en de 

juridische grond aan op basis waarvan de beslissing is genomen. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt evenwel dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.  

 

Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, voert zij 

in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel 

vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot 

de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. 

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

beoordeling 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 kunnen komen.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de verplichting 

op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte 

feitenvinding.  

 

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

 

2.1.3.  De verzoekende partij betoogt dat de motivering van de bestreden beslissing tekortschiet om 

verschillende redenen. Vooreerst zou in het verslag van de ambtenaar-geneesheer worden verwezen 

naar een website die volledig is opgesteld in het Cyrillische schrift en bijgevolg volkomen onbegrijpelijk.  

 

De Raad verwijst naar het bij de nota gevoegd stuk 1, waarbij de informatie van de website vertaald is. 

 

In zoverre de verzoekende partij kritiek levert op de beschikbaarheid van de neurostimulator in 

Oekraïne, merkt de Raad het volgende op: het feit dat de verzoekende partij een neurostimulator heeft, 

doet geen afbreuk aan de informatie dat zijn aandoening geen gevaar kan betekenen voor zijn leven of 

fysieke integriteit en dat er bijgevolg geen risico bestaat op een onmenselijke of vernederende 

behandeling, aangezien Oekraïne een eigen model heeft ontwikkeld en de verzoekende partij niet 

aantoont dat hij niet kan behandeld worden in het herkomstland. Dat er geen garantie zou zijn dat de 

NVS-stimulator van de verzoekende partij beschikbaar zou zijn, betekent niet dat er sprake is van een 

risico op onmenselijke of vernederende behandeling indien er een evenwaardig alternatief kan worden 

aangeboden. Uit aanvullend stuk 1 van verweerder blijkt dat de behandeling van de verzoekende partij 

door neurochirurgen beschikbaar is, en dat er zelfs een eigen neurostimulator werd ontwikkeld door 

professor Romodanova. Ook voor de behandeling in een gespecialiseerd centrum en de 

beschikbaarheid van medicijnen, geldt dat het loutere feit dat de behandeling van de verzoekende partij 
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van een andere aard is, niet betekent dat deze niet beschikbaar is. Zo blijkt uit de door de ambtenaar-

geneesheer geciteerde bronnen dat er een beschikbare behandeling is en een anti-epilepsie-opvolging 

mogelijk is waardoor een er geen gevaar dreigt voor het leven of de fysieke integriteit. 

 

Waar de verzoekende partij de informatie betwist die beschikbaar wordt gesteld door de MedCOI-

databank, laat de Raad gelden dat de verzoekende partij zich beperkt tot het in twijfel trekken van deze 

informatie, louter omwille van het feit dat “deze informatie om te beginnen betrekking (heeft) op de 

situatie van een 18-jarige man”. 

  

De kritiek van de verzoekende partij is hypothetisch van aard. De verzoekende partij uit algemene 

opmerkingen met betrekking tot de werking van het MedCOI project, zonder dat zij daarbij ook effectief 

iets inbrengt tegen de inhoud van de informatie die uit de verslagen van MedCOI blijkt. De vraag stelt 

zich dan ook naar het belang van de verzoekende partij bij haar kritiek, die van algemene draagwijdte is, 

maar niet in concreto aanduidt of de bronnen in casu ook daadwerkelijk onbetrouwbaar of incorrect 

zouden zijn. Het loutere gegeven dat het MedCOI project samenwerkt met dokters die anoniem blijven, 

doet bovendien geen afbreuk aan de inhoud van de door dit project (dat zelf sterk gereguleerd is, en 

onder toezicht staat van het Europe Refugee Fund) aangeleverde informatie. Bovendien is de informatie 

van het MedCOI project terug te vinden in het administratief dossier, zodat de verzoekende partij de 

inhoud ervan kan toetsen. De verzoekende partij gaat niet in op de concrete motieven, en toont derhalve 

niet aan dat deze motivering, met verwijzing naar de bronnen, kennelijk onredelijk is.  

 

De door de verzoekende partij aangevoerde schendingen die allen steunen op de premisse dat 

informatie van het MedCOI project niet verifieerbaar zou zijn, kunnen dan ook niet worden aangenomen. 

 

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat rekening werd gehouden met de medische 

verslagen die de verzoekende partij heeft voorgelegd, terwijl de ambtenaar-geneesheer ook verwijst 

naar de verschillende door hem geraadpleegde bronnen, die ofwel online consulteerbaar zijn, ofwel 

kunnen worden nagegaan in het administratief dossier. 

 

Gelet op het feit dat de ambtenaar-geneesheer adviseert dat er geen bezwaar is vanuit medisch 

oogpunt voor een terugkeer naar Oekraïne, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde om het 

advies van de ambtenaar-geneesheer te volgen. Terwijl het de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

als annulatierechter niet toekomt zich in de plaats te stellen van de ambtenaar-geneesheer 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. 

 

Waar de verzoekende partij in een tweede onderdeel kritiek levert op de mogelijkheid tot reizen, laat de 

Raad gelden dat uit de medische attesten van dokter S, niet blijkt dat betrokkene niet in staat is om te 

reizen. Bovendien verwijst de verzoekende partij naar medische attesten van 17 april 2013 van de 

kinderarts, terwijl de bestreden beslissing dateert van 17 juni 2014. De verzoekende partij toont niet aan 

dat er een actuele contra-indicatie is om te reizen. 

 

In een derde onderdeel levert de verzoekende partij kritiek op de toegankelijkheid van de medische 

zorgen en meer bepaald aangaande de financiële toegankelijkheid. De verzoekende partij stelt dat het 

allerminst zeker is dat zijn behandeling betaalbaar zal zijn in het herkomstland, doch geeft anderzijds 

geen enkel detail over de actuele kostprijs van de behandeling. Met zijn vage beweringen dat er geen 

garantie is dat de zeer dure en hoogtechnologische behandeling beschikbaar is, zonder dit in concreto 

uiteen te zetten, maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat zij geen toegang zal hebben tot de 

nodige medicijnen/behandeling. Verder geeft de verzoekende partij geen enkele uitleg waarom de 

overige gezinsleden niet zouden kunnen instaan voor de financiële ondersteuning van het kind. 

 

Verzoekende partij voert in het derde onderdeel de schending aan van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, artikel 24 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 

15b van de Richtlijn 2004/83/EG en artikel 3 van het VN-Kinderrechtenverdrag. 

 

De kritiek heeft betrekking op de hogere belangen van het kind in geval van een terugkeer naar 

Oekraïne. 

 

De Raad beklemtoont dat de ambtenaar-geneesheer na onderzoek heeft vastgesteld dat er geen 

gevaar bestaat voor het leven/de fysieke integriteit of op een onmenselijke of vernederende behandeling 

aangezien de behandeling in Oekraïne beschikbaar en toegankelijk is en er vanuit medisch standpunt 
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geen bezwaar is tegen een terugkeer naar Oekraïne. De hogere belangen van het kind werden wel 

degelijk afgewogen. De verzoekende partij faalt ter zake in de op haar rustende bewijslast. 

 

In de mate dat verzoekende partij zich nog beroept op de schending van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, dat luidt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familie/even en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet kan slechts worden afgeleid dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bij het nemen van een verwijderingsbeslissing, zoals in casu, rekening dient te houden 

met welbepaalde fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en familieleven, 

en de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet 

bepaalt echter niet dat ook specifiek gemotiveerd wordt omtrent de in dit artikel bepaalde belangen. 

Artikel 74/13 voorziet dat rekening dient te worden gehouden met het hoger belang van het kind, het 

gezins- of familieleven of de gezondheidstoestand van de betrokkene en biedt aldus een bescherming 

aan personen waartegen de verweerder een verwijderingsmaatregel overweegt en die een kind of een 

gezins- of familieleven hebben in België of die met grote gezondheidsproblemen te kampen hebben. Het 

komt in de eerste plaats toe aan diegene die zich wil beroepen op de bescherming voorzien in artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet, om aan de hand van concrete gegevens aan te tonen dat hij zich 

daadwerkelijk bevindt in één van de in dit artikel vermelde situaties. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 41,2 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

2.2.2. Schending van het recht om te worden gehoord, kan naar Unierecht, pas tot nietigverklaring van 

het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leiden, wanneer deze procedure 

zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (zie in die zin met name arresten 

van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C‑ 301/87, Jurispr. blz. I‑ 307, punt 31; 5 oktober 2000, 

Duitsland/Commissie, C‑ 288/96, Jurispr. blz. I‑ 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde 

Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C‑ 141/08 P, Jurispr. blz. I‑ 9147, punt 94, en 6 september 

2012, Storck/BHIM, C‑ 96/11 P, punt 80). 

 

Verzoekende partij heeft de mogelijkheid gehad om alle nuttige inlichtingen te verschaffen bij de 

aanvraag tot verkrijging van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie. 

 

De bestreden beslissing betreft slechts een beoordeling van de verblijfstoestand van de verzoekende 

partij. In casu vormt de bestreden beslissing een antwoord op de aanvraag van de verzoekende partij en 

niet een vaststelling van een situatie waaromtrent de gemachtigde van de staatssecretaris uit hoofde 

van zijn bevoegdheid beslissingen moet nemen. De verzoekende partij heeft bovendien uitgebreid de 

mogelijkheid gekregen om haar aanvraag te staven met aanvullende stukken. Verzoekende partij toont 

niet aan dat indien zij gehoord zou zijn geweest voorafgaande aan het nemen van de bestreden 

beslissing, dit tot een andere afloop had geleid. 

 

Het tweede 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: 
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Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie september tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 

 


