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 nr. 153 834 van 2 oktober 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 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 EERSTE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

19 september 2013 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

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

Armoedebestrijding van 27 augustus 2013 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. 

 

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 13 juli 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 augustus 2015. 

 

Gehoord het verslag van eerste voorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. WOUTERS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 25 mei 2009 wordt verzoekster die met een visum type C naar België is gekomen voor 

familiebezoek, in het bezit gesteld van een aankomstverklaring geldig tot 22 juni 2009. 

 

Op 18 november 2009 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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 verkort: de vreemdelingenwet). 
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Op 27 augustus 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij voornoemde 

aanvraag met toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard.  

 

Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 18.11.2009 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

N. B., M. (R.R.: …)  

nationaliteit: Marokko geboren te (…) op (…)  

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 21.04.2010, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grand 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 N. B., M. die echter niet weerhouden konden worden 

(zie verslag arts- attaché dd. 27.08.2013 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). 

 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan betrokkene te willen overhandigen. 

 

GELIEVE ONDER GEEN BEDING DEZE BESLISSING TE BETEKENEN ZONDER DE BIJGEVOEGDE 

GESLOTEN OMSLAG.” 

 

Op 11 september 2013 wordt voornoemde beslissing ter kennis gebracht aan verzoekster. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekster heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet voorziene termijn van 8 

dagen, de griffie in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing 

van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het 

eerste lid. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort: de Raad) doet uitspraak op basis 

van de middelen uiteengezet in het inleidend verzoekschrift en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 

van de vreemdelingenwet.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Tevens voert verzoekster aan dat er sprake zou 

zijn van machtsoverschrijding. 
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Ter adstruering van het eerste middel zet verzoekster uiteen hetgeen volgt: 

 

“Deze wet schrijft voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de 

beslissing zelf bevat ook de motivering door de beslissing moet opnemen. Deze motivering moet 

bestaan uit de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. De 

motivering moet daarenboven afdoende zijn, dit wil zeggen draagkrachtig en deugdelijk. 

De bestreden beslissing bevat geen uitdrukkelijke en voldoende motivering hetgeen een schending is 

van artikel 2 Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

Dat de bestreden beslissing niet de feitelijke en juridische overwegingen weergeeft waaraan zij ten 

grondslag ligt. 

‘De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschreiding genomen' ( RVST 04.03.1960, Brinkhuysen, nr. 7691. RVST, 30.09.1960, 

Janssens, nr. 8094, RVST 23.11.1965, Stad Oostende, nr 11.519.) 

Verzoekster is ernstig ziek doch de aanvraag werd niet ten gronde onderzocht. Er werd enkel gesteld 

dat het medische attest niet meer actueel zou zijn en dat er een behandeling mogelijk is in het land van 

herkomst. Dit is opmerkelijk nu tegenpartij zelf meer dan 3 jaar gewacht heeft om een beslissing te 

nemen en zelf nooit om bijkomende medische attesten heeft gevraagd en er geen onderzoek ten gronde 

werd gedaan of verzoekster effectief zal behandeld worden in haar land van herkomst. 

Er bestaat geen wettelijke bepaling die stelt dat verzoekster op regelmatige tijdstippen nieuwe medische 

attesten diende bij te brengen. Indien tegenpartij van oordeel was dat na 3 jaar het attest niet meer 

actueel was, had zij bijkomende informatie dienen te vragen aan verzoekster dan wel zelf verzoekster 

uit te nodigen voor een medisch onderzoek. 

Eerst meer dan 3 jaar wachten om het dossier van verzoekster te bekijken en vervolgens stellen dat de 

bijgebrachte attesten niet meer actueel zijn, is geen correcte houding van tegenpartij en de motivering is 

dan ook juridisch niet aanvaardbaar. 

Het is immers door de houding van tegenpartij zelf, die zeer lang gewacht heeft om een beslissing te 

nemen, dat het attest van verzoekster niet meer actueel is. Dit kan niet aan verzoekster verweten 

worden. 

Men kan zich de vraag stellen of dit een doelbewuste houding is van tegenpartij om toch maar tôt een 

negatieve beslissing te komen. 

Verzoekster is nog wel degelijk ziek en zijn brengt hiervan de nodige attesten bij dat zij nog wel degelijk 

in behandeling is. er kan dan ook niet getwijfeld worden over de ziekte en het feit dat deze nog steeds 

actueel is. 

Tegenpartij had hier zelf verder onderzoek naar dienen te verrichten dan wel om bijkomende informatie 

dienen te verzoeken. 

De beslissing van tegenpartij is dan ook verkeerdelijk gemotiveerd nu er geen wettelijke verplichting 

bestaat voor verzoekster om haar dossier te actualiseren. 

Immers aan alle voorwaarden voor de ontvankelijkheid was voldaan op het ogenblik van het indienen 

van het verzoekschrift zodat de beslissing wel ontvankelijk en gegrond had dienen verklaard te worden 

zodat er een verder onderzoek door een dokter kon plaatsvinden. Tegenpartij heeft het verzoek niet 

eens persoonlijk onderzocht zodat er geen beeld kan gevormd worden over de ernst van de ziekte van 

verzoekster. Er werd enkel gesteld dat het medisch attest niet meer actueel zijn en dat er een 

behandeling in het land van herkomst mogelijk is en hierdoor de ziekte niet meer levensbedreigend zou 

zijn. Tegenpartij had zelf de nodige inspanningen dienen te doen om te verifiëren of de toestand van 

verzoekster was verbeterd of verslechterd. 

Zij heeft echter nagelaten enige bijkomend onderzoek te verrichten en heeft ook niet aan verzoekster 

gevraagd om bijkomende inlichtingen te verschaffen. 

Tegenpartij stelt enkel dat de gezondheidstoestand van verzoekster niet kritiek is er geen reëel risico is, 

maar heeft hier geen enkel onderzoek naar verricht. 

Uit de bijgebrachte medische attesten blijkt wel duidelijk dat verzoekster ernstig ziek is en dat deze 

ziekte een bedreiging vormt voor haar leven, indien deze niet behandeld wordt. 

Volgens het RvV arrest 83.956 van 29 juni 2012 miskent deze DVZ motivering artikel 9ter van de 

Verblijfswet en de formele motiveringsplicht. Artikel 9ter beschermt niet alleen tegen directe 

levensbedreigingen, maar ook tegen een reëel risico wanneer er geen adequate behandeling is in het 

land waar de aanvrager naar zou moeten terugkeren. Voor toepassing van de medische filter moet DVZ 

beide elementen nagaan en motiveren. Dit is in casu niet gebeurd. 

Uit de bijgebrachte medische attesten blijkt wel degelijk dat verzoekster een medische aandoening heeft 

die een ernstige bedreiging voor haar leven vormt indien deze niet correct behandeld wordt en in haar 

thuisland kan zij niet beschikken over de nodige medische hulpverlening. 

Verzoekster heeft deze medische problemen noch steeds en is noch steeds in behandeling. 



  

 

 

 

RvV  X - Pagina 4 

 

Er kan dan ook geen twijfel over bestaan dat verzoekster een medische aandoening heeft waarvoor zij 

een permanente behandeling nodige heeft. Uit de bijgebrachte medische attesten blijkt duidelijk dat 

verzoekster nog in behandeling is en dat zij steeds medische verzorging nodige heeft. 

Er kan dan ook geen twijfel bestaan over de medische aandoening en het feit dat hiervoor een adequate 

behandeling nodige is. 

Gezien deze medische toestand is het voor verzoekster dan ook onmogelijk om terug te keren naar haar 

land van herkomst aangezien verzoekster daar onvoldoende toegang heeft tot medische verzorging. Dit 

wordt bevestigd door de attesten die stellen dat verzoekster het land niet kan verlaten. 

Dat de verwerende partij dan ook ten onrechte zonder verder onderzoek gesteld heeft dat verzoekster 

het land dient te verlaten terwijl verzoekster nog wel degelijk medische problemen heeft en tegenpartij 

geen enkele inspanning heeft geleverd om dit te onderzoeken. 

Er kan dan ook geen twijfel bestaan over de medische aandoening en het feit dat hiervoor een adequate 

behandeling nodig is. Dit wordt overigens niet ontkend door de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze stelt 

enkel dat de aandoening niet levensbedreigend is en niet meer actueel zou zijn. Waarop baseert 

tegenpartij zich? Heeft zij hier enig onderzoek naar verricht?  

Niets is minder waar, in haar land van herkomst zullen de problemen enkel toenemen en is er wel 

degelijk een gevaar voor het leven van verzoekster indien zij geen behandeling krijgt. 

Gezien deze medische toestand is het voor verzoekster dan ook onmogelijk om terug te keren naar haar 

land van herkomst aangezien daar in tegenstelling tot hetgeen de Dienst Vreemdelingenzaken beweert, 

verzoekster onvoldoende toegang heeft tot medische verzorging. 

Aangezien het voor verzoekster in haar thuisland echter niet evident is om toegang te krijgen tot de 

nodige medische hulpverlening. Tegenpartij brengt geen enkel daadwerkelijk bewijs bij dat verzoekster 

in haar land van herkomst adequaat zou behalend kunnen worden. Tegenpartij verwijst enkel naar 

algemene veronderstellingen die in casu niet concreet werden onderzocht voor het specifieke geval van 

verzoekster. 

Er ligt bijgevolg geen enkel bewijs voor dat verzoekster daadwerkelijk in staat is, gezien haar medische 

problematiek, om het grondgebied te verlaten en in haar land van herkomst voldoende middelen ter 

beschikking heeft of zou kunnen hebben om de levensnoodzakelijke hulpverlening te bekostigen. 

Tegenpartij gaat enkel van veronderstellingen uit die door geen enkel objectief element gestaafd 

worden. 

Verzoekster heeft met haar laatste geld de vlucht betaald naar België zodat zij in haar land van 

herkomst niet beschikt over enig inkomen. Verzoekster heeft geen familie meer waar zij terecht zou 

kunnen en gezien haar leeftijd en medische toestand is verzoekster tevens niet in de onmogelijkheid om 

nog te werken.  

Het is voor verzoekster dan ook onmogelijk om het grondgebied te verlaten en tegenpartij heeft 

onvoldoende onderzoek hier naar gevoerd en heeft de beslissing slechts lichtzinnig gemotiveerd. 

Indien verzoekster daadwerkelijk dient terug te keren, kan zij geen beroep doen op familie en heeft zij 

geen toegang tot de noodzakelijke medische hulpverlening. Zij heeft hiervoor niet de financiële middelen 

en tegenpartij toont niet aan dat verzoekster daadwerkelijk aanspraak zou kunnen maken op gratis 

hulpverlening.  

Hier is geen enkel onderzoek naar gevoerd. 

Krachtens de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en 

juridische aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissing. 

Uit de voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridische aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridische onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is.  

Verwerende partij is derhalve tekortgeschoten aan haar motiveringsplicht. 

Tegenpartij hanteert een standaardformulering zonder het dossier van verzoekster in concreto te 

hebben onderzocht. Dit maakt een schending uit van de motiveringsplicht. 

De aanvraag dient wel degelijk ontvankelijk en gegrond verklaard te worden nu er 

aan alle voorwaarden voldaan was. 

Er werd dan ook onvoldoende onderzoek gedaan naar de ziekte van verzoekster en het 

levensbedreigend karakter hiervan en of dit nog wel actueel zou zijn. 

Door de eigen houding van tegenpartij heeft zij zeer lang het dossier laten liggen om vervolgens te 

stellen dat het niet meer actueel zou zijn. 

Op welke bevindingen of onderzoek baseert tegenpartij zich? 

Verzoekster brengt nog recente medische attesten bij waaruit wel degelijk blijkt dat verzoekster nog 

steeds ziek is. 
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Er kan dan ook discussie over bestaan dat verzoekster ernstig ziek is en de nodige behandeling nodig 

heeft. Bij gebrek aan een adequate behandeling is het leven van verzoekster wel degelijk in gevaar nu 

het niet zeker is dat zij in haar land van herkomst de levensnoodzakelijk behandeling en medicatie kan 

verderzetten. 

Aangezien het voor verzoekster in haar thuisland echter niet evident is om toegang te krijgen tot de 

nodige medische hulpverlening. 

Dat ten gevolge van dergelijke flagrante schendingen van hoger vermelde middelen de bestreden 

beslissing dient vernietigd te worden. 

De bestreden beslissing is dan ook onvoldoende gemotiveerd. 

Er ligt bijgevolg geen enkel bewijs voor dat verzoekster daadwerkelijk in staat is, gezien haar medische 

problematiek, om het grondgebied te verlaten. 

Het is voor verzoekster dan ook onmogelijk om het grondgebied te verlaten en tegenpartij heeft 

onvoldoende onderzoek hier naar gevoerd en heeft de beslissing slechts lichtzinnig gemotiveerd. 

Deze manier van handelen is totaal onmenselijk en houdt geen rekening met de mens achter de 

aanvraag. Voor tegenpartij is verzoekster een louter nummer. 

Tegenpartij heeft geen enkel inspanningen gedaan om te onderzoeken of de ziekte van verzoekster nog 

actueel is. 

Op basis van een zeer korte motivering komt men tot de vaststelling dat de aanvraag ongegrond zou 

zijn. 

Door de aanvraag dermate lang te laten aanslepen heeft tegenpartij verzoekster getolereerd op haar 

landgebied. En de hoop gegeven op een positieve beslissing.” 

 

3.2. De uitdrukkelijke of formele motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen 

of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De overheid is verplicht in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De 

Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden 

beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, zodat voldaan is 

aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht behandeld te worden.  

 

De Raad is, bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag 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 bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet als juridische 

grondslag. Dit wetsartikel luidt als volgt:  

 

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.”  

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet houdt duidelijk twee mogelijkheden in wat betreft de 

ziekte van de betrokkene: de ziekte houdt een reëel risico voor zijn leven of fysieke integriteit in, of zij 

houdt een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling in door een gebrek aan 

adequate behandeling in het land van herkomst in (RvS 28 november 2013, nr. 225 632; RvS 19 juni 

2013, nr. 223 961).  

 

Blijkens het administratief dossier diende verzoekster op 18 november 2009 een aanvraag in om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet op grond van een depressie, 

een angststoornis in het kader van PTSS en een insuline-dependente diabetes mellitus.  

 

In casu wordt in de bestreden beslissing verwezen naar het medisch advies van de arts-attaché van 27 

augustus 2013, dat integraal deel uitmaakt van en fungeert als basis voor de bestreden beslissing van 

27 augustus 2013 waarbij de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag ongegrond verklaart. 

 

Uit het betoog ter ondersteuning van het middel blijkt dat verzoekster zich richt tegen het advies dat de 

ambtenaar-geneesheer op 27 augustus 2013 uitbracht in het kader van haar aanvraag om machtiging 

tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

Dit advies dat zich in het administratief dossier bevindt, luidt als volgt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon 

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 18.11.2009. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

Het medisch getuigschrift d.d. 01/07/2009 ingevuld door dr. B., endocrinoloog: ontregelde diabetes 

mellitus waarvoor start insuline. 

Het medisch getuigschrift d.d. 08/07/2009 opgesteld door dr. A., huisarts: insuline afhankelijke diabetes 

mellitus en angstproblematiek. 

Het medisch verslag d.d. 20/08/2009 opgesteld door dr.<zonder stempel en zonder handtekening>: 

posttraumatische stresssyndroom (PTSS). 

Het medisch verslag d.d. 02/09/2009 opgesteld door dr. S., psychiater: PTSS. 

Het medisch verslag d.d. 27/10/2009 opgesteld door dr. B. Y.: de psychiatrische opvolging zou nodig 

zijn. 

Het medisch verslag d.d. 06/11/2009 ingevuld door dr. B. Y., psychiater: anxio-depressieve toestand. 

De bewijzen van medische zorgen d.d. 06/11/2009, 23/10/2009, waarvan acte. 

Het medisch verslag d.d. 12/11/2009 opgesteld door dr. A.: PTSS, depressie, angststoornis en 

ontregelde diabetes. 

Het medisch getuigschrift d.d. 12/11/2009 ingevuld door dr. A., huisarts: de betrokkene zou verdere 

psychiatrische begeleiding en opvolging van diabetes mellitus nodig hebben. De betrokkene zou niet 

kunnen reizen. De mantelzorg is niet noodzakelijk. 

Het medisch attest d.d. <zonder datum> opgesteld door dr. S.: controleafspraak is voorzien eind 

augustus 2009. 

Ik meen het dossier zoals het nu voorligt te kunnen beoordelen, spijts het gebrek aan actualisering van 

de medische informatie door de aanvrager sinds 12/11/2009. 

Uit de ter staving voorgelegde getuigschriften blijkt dat deze 39-jarige vrouw lijdt aan een depressie, een 

angststoornis in het kader van PTSS en een insuline-dependente diabetes mellitus. 

Volgens de ter staving voorgelegde documenten blijkt dat de betrokkene volgende medicamenteuze 

behandeling neemt: insuline (verder niet géspecifieerd), paroxetine, mirtazapine (Remergon®) en 

amisulpiride (Solian®). 

Ik beschouw haar medicamenteuze behandeling, de opvolging door een psychiater en een 

internist/endocrinoloog en de mogelijkheid tot controle van glucose :als essentieel. 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan worden afgeleid dat de betrokkene geen nood heeft 

aan mantelzorg om medische redenen. 

De huisarts verklaart dat de betrokkene niet ken reizen omdat haar gezondheidstoestand mogelijks 

achteruit zou 

gaan bij aankomst in het land van herkomst. Volgens ter staving van de aanvraag voorgelegde 

getuigschriften 
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blijken geen aanwijzingen voor een recente acute verslechtering of nood aan een ziekenhuisopname. 

De situatie 

is stabiel. Op dit moment is er geen medische contra-indicatie om te kunnen reizen. 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst / terugname 

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

administratief 

dossier van de betrokkene): 

(1) Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank van plaatselijke artsen die werkzaam zijn in het land 

van herkomst en die gecontracteerd zijn door het bureau van de medische adviseurs van het 

Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 01/03/2013 met uniek 

referentienummer MA-2804-2013. 

(2) Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank van plaatselijke artsen die werkzaam zijn in het land 

van herkomst en die gecontracteerd zijn door het bureau van de medische adviseurs van het 

Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 02/01/2012 met uniek 

referentienummer MA-2317-2011-Eur BIG. 

(3) Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank van plaatselijke artsen die werkzaam zijn in het land 

van herkomst en die gecontracteerd zijn door het bureau van de medische adviseurs van het 

Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 02/01/2012 met uniek 

referentienummer MA-2316-2011-Eur BIG. . 

(4) Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank van plaatselijke artsen die werkzaam zijn in het land 

van herkomst en die gecontracteerd zijn door het bureau van de medische adviseurs van het 

Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 01/08/2013 met uniek 

referentienummer MA-2984-2013. , 

(5) Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank van plaatselijke artsen die werkzaam zijn in het land 

van herkomst en die gecontracteerd zijn door het bureau van de medische adviseurs van het 

Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 04/09/2011 met uniek 

referentienummer MA-2161-2011.  

(6) Informatie van de website van de ziekteverzekering van Marokko http://www.cnss.ma/index.php?p=l 

864 

De medicamenteuze behandeling met paroxetine en mirtazapine is mogelijk volgens (2). De 

behandeling met amisulpiride is mogelijk volgens (6). De behandeling met verscheidene soorten insuline 

is mogelijk volgens (1), (4) en (5). 

De opvolging door een psychiater is mogelijk volgens (2). Deopvolging door een internist/endocrinoloog 

is mogelijk volgens (1). 

De test voor bloedglucose is beschikbaar volgens (3). 

Toegankeliikheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst I terugname 

Verwijzend naar de Nota Toegankelijkheid van de zorgen in het herkomstland of land van gewoonlijk 

verblijf d.d. 26/08/2013:  

Betrokkene legt geen bewijs van algemene arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen 

elementen in het dossier die erop wijzen dat betrokkene geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt 

in haar land  van oorsprong. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene zelf zou kunnen instaan voor 

de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient verwezen te worden naar de rechtspraak van 

het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en dat het feit of 

deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene geen reden is om te besluiten tot een 

schending van artikel 3 van het E.V.R.M.” (Arrest nr. 81574 van 23 mei 2012, OV6500374). 

Conclusie: 

Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de 

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland.” 

  

Dit advies werd onder gesloten omslag aan verzoekster overhandigd en naar dit advies wordt expliciet 

verwezen in de motivering van de bestreden beslissing, waar het een integraal deel van uitmaakt.  

 

Aangaande de vraag of de ziekte van verzoekster een reëel risico inhoudt voor haar leven of fysieke 

integriteit en de vraag of de ziekte van verzoekster een reëel risico inhoudt op onmenselijke en 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van 

herkomst of het land waar zij verblijft, wordt in de bestreden beslissing het volgende gesteld:  
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“Er werden medische elementen aangehaald voor N. B., M. die echter niet weerhouden konden worden 

(zie verslag arts- attaché dd. 27.08.2013 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).” 

 

De Raad merkt op dat, in tegenstelling tot wat verzoekster in haar eerste middel voorhoudt, de aanvraag 

wel degelijk ten gronde werd onderzocht. Bovendien gaat verzoekster uit van een verkeerde lezing van 

de bestreden beslissing waar zij het volgende beweert: “Er werd enkel gesteld dat het medische attest 

niet meer actueel zou zijn en dat er een behandeling mogelijk is in het land van herkomst en dat de 

ziekte niet levensbedreigend zou zijn.” Aangezien het gebrek aan actualiteit van de attesten geen 

weigeringsmotief vormt, is de kritiek van verzoekster op dit gebrek aan actualiteit irrelevant. Verzoekster 

verwijt de tegenpartij dat zij niet heeft gevraagd om bijkomende informatie te verstrekken, maar zij 

verheldert geenszins welke informatie zij nog had kunnen aanbrengen.  

 

Daarnaast wijst de Raad erop dat de vaststelling dat de aandoeningen die in de medische attesten 

worden beschreven niet als direct levensbedreigend worden beschouwd niet de enige reden is waarom 

de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond wordt verklaard. De bestreden beslissing is evenmin 

gestoeld op de zogenaamde ‘medische filter’ die verband houdt met de ontvankelijkheid van de 

aanvraag en niet met de ongegrondheid ervan. Het door verzoekster aangehaalde arrest van de Raad 

van 2012 is bijgevolg niet dienstig, daargelaten de vraag of er sprake kan zijn van een 

precedentenwerking. De arts-attaché gaat blijkens het advies voor elke aangevoerde ‘ziekte’ na of 

verzoekster hiervoor een behandeling volgt, en zo ja, of zij een risico zou lopen op een onmenselijke of 

vernederende behandeling indien er geen medische zorgen voorhanden zouden zijn in haar thuisland.  

 

De Raad stelt vast dat de arts-attaché besluit dat de nodige medische zorgen beschikbaar en 

toegankelijk zijn, zodat de gemachtigde van de staatssecretaris op basis van het medisch advies 

rechtsgeldig besluit dat de medische problemen niet weerhouden kunnen worden als een grond om een 

verblijfsvergunning toe te kennen in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

In haar middel meent verzoekster dat uit de bijgebrachte medische attesten wél zou blijken dat zij 

ernstig ziek is en dat de ziekte een bedreiging vormt voor haar leven indien deze niet behandeld wordt, 

maar zij maakt niet concreet uit welke attesten dit zou blijken. Een loutere affirmatie is niet van aard om 

de pertinente overwegingen uit het medisch advies te weerleggen.  

 

De blote beweringen van verzoekster dat zij in haar land van herkomst onvoldoende middelen ter 

beschikking heeft, geen familie meer heeft en gezien haar medische toestand niet meer in staat is om te 

werken en dat het in haar thuisland niet evident is om toegang te krijgen tot de nodige medische 

hulpverlening, volstaat niet om de rapporten waarnaar het medische advies verwijst en die het 

tegendeel aantonen, te weerleggen. Waar verzoekster meent dat verweerder geen onderzoek heeft 

gedaan over de beschikbaarheid van de behandeling en slechts verwijst naar algemene 

veronderstellingen en geen bewijzen voorlegt, kan zij niet worden gevolgd, nu uit het advies van de arts-

adviseur blijkt dat verschillende recente bronnen zijn geraadpleegd en deze informatie overigens is 

toegevoegd aan de stukken van het administratief dossier. In zoverre verzoekster stelt dat zij 

onvoldoende toegang heeft tot de medische verzorging, ligt er geen bewijs voor dat zij in het land van 

herkomst over onvoldoende middelen zal kunnen beschikken om de levensnoodzakelijke hulpverlening 

te bekostigen. Ten dezen merkt de Raad op dat wat de toegankelijkheid betreft van de benodigde 

medische zorgen en opvolging, na onderzoek, hierover uitgebreid wordt gemotiveerd in het advies van 

de ambtenaar-geneesheer. Verzoekster weerlegt deze vaststellingen niet. 

 

In zoverre verzoekster meent dat de gemachtigde te lang heeft gewacht met het nemen van een 

beslissing, dat verzoekster gedurende 3 jaar werd getolereerd en haar hoop werd gegeven op een 
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positieve beslissing, wijst de Raad er op dat deze argumenten de concrete motieven van de bestreden 

beslissing niet weerleggen en ook niet kunnen leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

De beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard, steunt op deugdelijke feitelijke en juridische 

overwegingen. De materiële motiveringsplicht werd niet geschonden. 

 

3.3. In het tweede middel voert verzoekster een schending aan van de artikelen 3 en 14 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort: 

het EVRM). 

 

Zij licht het middel toe als volgt: 

 

“Verzoekster kreeg het bevel om het grondgebied te verlaten. Dit komt in principe neer op het feit dat 

verwerende partij van oordeel is dat verzoekster naar haar land van herkomst kan worden teruggeleid. 

De beschrijving van de feiten bevatten echter voldoende aanwijzingen dat verzoekster bij haar terugkeer 

het slachtoffer zal worden van handelingen verboden door artikel 3 EVRM. 

Door haar land te ontvluchten is verzoekster eveneens blootgesteld aan represailles bij een eventuele 

terugkeer. 

Er werd immers geen onderzoek gedaan naar de ziekte van verzoekster, er werd enkel gesteld dat er in 

Kenia tevens een behandeling voorhanden zou zijn. 

Door verzoekster terug te sturen naar haar land van herkomst staat het vast, minstens is er een reëel 

risico, dat zij slachtoffers zal zijn van onmenselijke behandelingen. 

Verzoekster vreest terecht voor haar leven. 

De bestreden beslissing houdt geen rekening met de gevolgen die zij veroorzaakt voor de veiligheid en 

de fysiek integriteit van verzoekster. 

Een gedwongen terugkeer of het terugsturen van verzoekster naar Marokko houdt een regelrechte 

bedreiging in voor het leven van verzoekster. 

Dat dit middel dan ook gegrond is.” 

 

3.4. De Raad stelt vast dat verzoekster niet verduidelijkt op welke wijze artikel 14 van het EVRM door de 

bestreden beslissing wordt geschonden. Het middelonderdeel is dan ook onontvankelijk. 

 

Met louter algemene en summiere beweringen, zonder concrete elementen aan te dragen die wijzen op 

een vervolging of mensonterende behandeling, maakt verzoekster geen schending van artikel 3 van het 

EVRM aannemelijk. Verzoekster blijft zeer vaag, verwijst zelfs een keer naar Kenia in plaats van 

Marokko en brengt geen concrete gegevens noch een begin van bewijs naar voren. Daarenboven stelt 

de Raad vast dat de bestreden beslissing geen verwijderingsbeslissing is en een bevel om het 

grondgebied te verlaten niet inhoudt dat ze moet terugkeren naar het land van herkomst. 

 

Derhalve wordt in deze stand van zaken een schending van artikel 3 van het EVRM niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

Het tweede middel is, in zoverre het ontvankelijk is, niet gegrond. 

 

3.5. In het derde middel voer verzoekster een schending aan van de artikelen 5 en 8 van het EVRM. 

 

Ter adstruering van het middel zet zij het volgende uiteen: 

 

“Het is duidelijk dat verzoekster bij haar terugkeer niet in veiligheid zullen zijn. 

De vrees voor haar leven is gegrond en van veiligheid is geen enkele sprake. 

Nochtans houdt artikel 5 EVRM een verbod in van schending van persoonlijke vrijheid en veiligheid. Dit 

artikel zal zonder meer geschonden worden zodra verzoeker terug zou keren naar zijn land van 

herkomst. 

De veiligheid en vrijheid van verzoekster is geenszins gewaarborgd in haar land van herkomst, temeer 

vermits zij hun land van herkomst verlaten hebben en zij zal bloot gesteld worden aan represailles 

wegens landverraad. 

Verzoekster heeft geen inkomen en heeft geen plaats om te verblijven in Marokko. 



  

 

 

 

RvV  X - Pagina 10 

 

Indien zij gedwongen zou worden om terug naar Marokko te gaan, heeft zij aldaar geen enkele bron van 

inkomsten en zijn zij zelfs niet in staat om te zorgen voor de levensnoodzakelijke zaken gezien haar 

ernstige ziekte. 

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

de eerbiediging van het recht op een privé-leven. 

Verzoekster heeft inmiddels een band opgebouwd hier in België en heeft zich geïntegreerd in de 

maatschappij en heeft hiervoor de nodige inspanningen geleverd. 

Verzoekster is reeds verschillende jaren in België en heeft zich zeer goed geïntegreerd. 

Dat dit middel dan ook gegrond is.” 

 

3.6. Verzoekster is van mening dat zij bij terugkeer niet in veiligheid zal zijn, dat zij blootgesteld zal 

worden aan represailles wegens landverraad, dat ze geen inkomen heeft noch een plaats om te 

verblijven en niet in staat zal zijn om te zorgen voor levensnoodzakelijke zaken. De Raad merkt op dat 

verzoekster met louter algemene en summiere beweringen, zonder concrete elementen aan te dragen 

of een begin van bewijs, geen schending van artikel 5 van het EVRM aannemelijk maken. De Raad 

merkt daarenboven op dat er heden geen sprake is van een gedwongen terugkeer. 

 

Verzoekster voert vervolgens de schending aan van artikel 8 van het EVRM, hetgeen bepaalt: 

 

"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." 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert noch 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 beide, 

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. Hierbij 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 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 gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het tweede lid van artikel 8 van het 
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EVRM, 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 voormelde lid 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. 

 

De Raad wijst er op dat de bestreden beslissing handelt om een eerste toelating tot verblijf en geen 

weigering van een voortgezet verblijf zodat er in deze stand geen inmenging is in het gezinsleven van 

de verzoekende partij. 

 

In dit geval moet worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de Staat om het recht op 

gezinsleven te handhaven. 

 

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. 

 

Verzoekster wist of diende te weten dat haar verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van 

een familiebezoek. In het kader van de 9ter-procedure en bij een negatieve beslissing is het attest van 

immatriculatie komen te vervallen. Verzoekster kan niet dienstig voorhouden dat ze niet wist dat er een 

mogelijkheid was dat zij diende te vertrekken. 

 

In dit verband moet ook worden benadrukt dat artikel 8 van het EVRM geen vrijgeleide vormt om de 

bestaande immigratieprocedures naast zich neer te leggen en er derhalve geen ‘recht op 

gezinshereniging’ zonder meer en als dusdanig bestaat.  

 

De bestreden beslissing heeft voorts niet tot gevolg dat verzoekende partij enig verblijfsrecht ontnomen 

wordt. Onder deze omstandigheden valt de eventuele scheiding van het gezin, daargelaten de vraag of 
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dit element voldoende aannemelijk werd gemaakt, niet onder de verantwoordelijkheid van de Belgische 

overheden (cf. EHRM 20 maart 1991, 15.576/89, Cruz Varas/Zweden; RvS 4 maart 2002, nr. 104.270). 

 

Er kan in dit kader worden opgemerkt dat de bestreden beslissing geen absoluut verbod inhoudt om het 

Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven; verzoekster dient evenwel te voldoen aan de 

door de vreemdelingenwet opgelegde verblijfsvereisten. Een tijdelijke scheiding met het oog op het 

vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het 

gezinsleven van verzoekster niet in die mate dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van 

het EVRM (EHRM 19 februari 1996, Gul/Zwitserland, 22 EHRR 228).  

 

Er blijkt derhalve niet dat er sprake is van een effectieve inmenging in het gezinsleven van verzoekster 

of dat op verweerder enige positieve, uit artikel 8 van het EVRM voortvloeiende, verplichting zou rusten 

om verzoekster toe te laten tot een verblijf op het Belgisch grondgebied. Overeenkomstig de vaste 

rechtspraak van de Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om 

zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van 

artikel 8 van het EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 

december 2005, nr. 152.639). Nu geen schending kan worden vastgesteld van artikel 8, eerste lid van 

het EVRM dient geen verdere toetsing aan het tweede lid van deze verdragsbepaling doorgevoerd te 

worden. 

 

Rekening houdende met de omstandigheden van de zaak en in het bijzonder met het feit dat 

verzoekster nooit tot een verblijf van meer dan drie maanden werd toegelaten, blijkt voorts ook niet dat 

wanneer het privéleven dat verzoekster in België heeft opgebouwd, wordt afgewogen tegen het legitiem 

algemeen belang dat gebaat is met een effectieve immigratiecontrole leidt tot de conclusie dat er sprake 

is van een disproportionele inmenging in haar privéleven (cf. EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, 

Nnyanzi/Verenigd Koninkrijk). 

 

Verzoekster laat na in concreto aannemelijk te maken dat een correcte toepassing van de wetgeving 

een disproportionele inmenging in haar familiaal leven zou uitmaken en dat haar private belangen 

dienen te primeren op de door de verblijfsreglementering beschermde belangen (RvS 12 januari 2005, 

nr. 139.107). 

 

Er moet daarnaast worden gesteld dat artikel 8 van het EVRM zelf geen motiveringsverplichting oplegt 

aan verweerder en deze verdragsbepaling ook niet voorziet dat uit de motieven van een bestuurlijke 

beslissing moet blijken dat een evenredigheidsafweging werd doorgevoerd (RvS 21 november 2003, nr. 

125.588).  

 

Het feit dat verzoekster de omstandigheden anders apprecieert dan de gemachtigde van de 

staatssecretaris is voorts geen middel waaruit de onwettigheid van de bestreden beslissing zou kunnen 

afgeleid worden. 

 

Verzoekster toont met haar uiteenzetting geen schending aan van artikel 8 van het EVRM. 

 

Het derde middel is, in zoverre het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.7. In het vierde middel voert verzoekster “Humanitaire gronden” aan. 

 

“Dat verzoekster alle banden heeft verbroken in haar voormalig thuisland en riskeert om er vervolgt te 

worden bij haar terug keer. Verzoekster heeft in België reeds een begin gemaakt van de opbouw van 

haar nieuw leven. 

Indien het beroep tot nietigverklaring van verzoekster niet gegrond zou verklaard worden, dit een 

humanitair onrecht zou uitmaken. 

Dienvolgens vraagt de verzoekster om in voorkomend geval de bestreden beslissing met betrekking tot 

haarzelf op humanitaire gronden te vernietigen.” 

 

3.8. De aangevoerde kritiek geeft te dezen blijk van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens 

van de zaak dan die van de gemachtigde, doch het onderzoek van deze andere beoordeling nodigt te 

dezen de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek, hetgeen niet tot zijn bevoegdheid behoort. Het komt 

de Raad enkel toe de wettigheid van de bestreden beslissingen te beoordelen aan de hand van de 

aangevoerde middelen.  
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Verzoekster laat echter na te preciseren welke rechtsregel werd geschonden en op welke wijze deze 

door de bestreden beslissing werd geschonden. Het is niet aan de Raad om uit de uiteenzetting een 

middel te distilleren. Aldus kan de aangebrachte uiteenzetting niet als ontvankelijk onderdeel van het 

middel worden gezien (RvS 1 juni 2006, nr. 159.492). 

 

Het vierde middel is dan ook onontvankelijk. 

 

3.9. Er is geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee oktober tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. C. BAMPS, eerste voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De eerste voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 

 


