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 nr. 153 835 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 6 mei 2014 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 

10 maart 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. 

 

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 23 januari 2013 dient verzoekster een aanvraag om machtiging tot verblijf in 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). 

 

Op 10 maart 2014 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: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 23.01.2013 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 11.10.2013, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

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. 

 

We verwijzen naar het medisch advies opgesteld door de arts-adviseur op 06.03.2014 (zie gesloten 

omslag in bijlage). 

 

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). 

 

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.” 

  

Voornoemde beslissing wordt op 7 april 2014 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. 

 

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 voor 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. 
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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 er eventueel een behandeling in het land van herkomst zou mogelijk zijn. 

Tegenpartij heeft hiernaar echter geen concreet onderzoek gevoerd en  verwijst louter naar algemene 

rapporteren, zonder dit zelf in concreto te hebben onderzocht. 

Men kan zich de vraag stellen of dit een doelbewuste houding is van tegenpartij om toch maar tot 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 et feit dat deze nog steeds 

actueel is. 

Tegenpartij had hier zelf verder onderzoek naar dienen te verrichten. 

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 er een behandeling mogelijk is in het land van herkomst. Doch dit 

is niet bewezen en deze stelling gaat uit van loutere veronderstellingen. Tegenpartij had zelf de nodige 

inspanningen dienen te doen om te verifiëren of er in casu voor verzoekster een behandeling mogelijk is 

in het land van herkomst en of zij wel degelijk toegang heeft tot deze behandeling. 

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. 

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

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. 

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 over bestaan dat verzoekster een medische aandoening heeft waarvoor zij 

een permanente behandeling nodig heeft. 

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 er een behandeling in het land van herkomst zou 

mogelijk 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. 
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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. 

Ook is het niet bewezen dat verzoekster in casu aanspraak zou kunnen maken op enige gratis 

hulpverlening, indien deze al zou bestaan voor de aandoening van verzoekster. 

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. 

Op welke bevindingen of onderzoek baseert tegenpartij zich? 

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 ven verzoekster wel degelijk in gevaar. 

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 wel 

degelijk en effectief te behandelen valt in Marokko. 

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 
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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 

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 diabetes en een 

psychische problematiek.  

 

In casu wordt in de bestreden beslissing verwezen naar het medisch advies van de arts-adviseur van 6 

maart 2014, dat integraal deel uitmaakt van en fungeert als basis voor de bestreden beslissing van 10 

maart 2014 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 6 maart 2014 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: 

 

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

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 23.01.2013. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

• Verwijzend naar de medische attesten d.d. 04.01.2013 van de hand van dr. K. L., inwendige ziekten, 

waaruit blijkt dat betrokkene lijdt aan diabetes en hiervoor wordt behandeld met insuline. 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 03.01.2013 van de hand van dr. J. V. D., neuroloog, waaruit 

blijkt dat betrokkene zou lijden aan een depressie met slaapstoornissen. 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 21.12,2012 van de hand van dr. I. A. waaruit blijkt dat 

betrokkene zou lijden aan polyneuritis en een hyperemotioneel syndroom. 

Ik weerhoud dat betrokkene lijdt aan diabetes en hiervoor insuline dient te gebruiken. 

De psychische problematiek is van voorbijgaande aard en er is geen noodzaak om deze te behandelen. 

Mogelijkheid tot reizen 

Er is geen medische reden te weerhouden waarom betrokkene niet zou kunnen reizen. 
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Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst 

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

administratief dossier van de betrokkene) : 

Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank1 : 

o van plaatstelijke 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 29.08.2013 met uniek referentienummer MA-3019-2013. 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat insuline beschikbaar is in Marokko evenals de 

behandeling door een huisarts en door een geneesheer-internist en dit zowel ambulant als in 

hospitalisatie. 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst 

"Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel op basis van het feit dat de toegankelijkheid van de 

behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen afgegeven 

worden. Naast de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het land 

waar de aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag uitgevoerde evaluatie 

ook plaats op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze behandelingen. Rekening 

houdend met de organisatie en de middelen van elke staat zijn de nationale gezondheidssystemen zeer 

uiteenlopend. Het kan om een privé-systeem of een openbaar systeem gaan, een staatsprogramma, 

internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds.... Het gaat dus om een 

systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen. Het gaat er niet om zich 

ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met het systeem dat in 

België bestaat Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou worden toegekend aan 

elke persoon wiens systeem voorde toegang tot zorgverlening van minder goede kwaliteit zou zijn dan 

het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling van de 

verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat deze 

zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. 

Daarnaast geldt ook nog het volgende : « (...) L'article 3 ne fait pas obligation à l'Etat contractant de 

pallier lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers 

dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. »
2
 

Het EHRM heeft geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een instabiele 

conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op art. 3 EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, §111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een 

algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval 

moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./RusIand, § 9; 

EHRM 28 februari 2008, Saadi/ltalië, §131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 

73; EHRM 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, §68). 

Zoals eerder aangegeven is de medicatie beschikbaar in het land van herkomst. 

Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient nogmaals 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 RvVnr. 81574 van 23 mei 2012). 

Wat de specifieke situatie in Marokko betreft, verwijzen we naar volgende instanties en projecten 

waarop betrokkene beroep kan doen: 

Amo staat voor Assurance Médicale Obligatoire. Dit is voor werknemers uit zowel de publieke als uit 

private sector. De werknemers en de werkgevers dienen een bijdrage te leveren. Ze moeten 54 dagen 

van bijdrage leveren in een periode van 6 maanden kunnen aantonen, voorafgaand aan de ziekte 

alvorens ze kunnen profiteren van de financiële steun van de AMO. Er zijn verschillende aandoeningen 

en behandelingen die deels worden terugbetaald door de CNOPS (publieke sector) en de CNSS 

(private sector -> zie hiervoor ook de website van ANAM*. Insuline staat op deze lijst met de terug te 

betalen medicatie van de Marokkaanse overheid.
5 

Betrokkene legt ook 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. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen instaan 

voorde kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp of beroep kan doen op bijvoorbeeld AMO. 

 Ramed staat voor Régime d'assurance médicale des économiquement démunis. Het is van de 

verschillende luiken van de dekking van de medische basiszorg. Het is gebaseerd op principes van 

sociale bijstand en nationale solidariteit. Het regime is bedoeld voor de economisch zwakkere die geen 

deel uitmaken van de systeem van de verplichte ziekteverzekering (AMO). De mensen die kunnen 

profiteren van dit regime zijn zonder onderscheid gedekt door deze vorm van ziekteverzekering. De 

zorgen worden verstrekt in de publieke ziektehuizen, anderé publieke gezondheidsinstellingen of 

diensten die afhangen van de Staat. Ook medicatie valt hieronder. Een piloot-project werd gedurende 
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twee jaar gedaan in de regio Tadla-Azilal. Begin 2011 zou de installatie van Ramed gebeuren voor heel 

Marokko. Dit zal stap voorstap worden geïnstalleerd maar reeds vanaf nu nemen de publieke 

ziekenhuizen in de steden reeds de zorgen van armen voor hun rekening wanneer dringende 

behandelingen nodig zijn7. Fondation Mohamed V: Deze stichting van Koning Mohamed V heeft tot doel 

om de armer? en behoeftigen van de Marokkaanse maatschappij te helpen. Ze hebben projecten voor 

vrouwen, gehandicapten, kinderen, humanitaire projecten (leveren van voedselpakketten vooral tijdens 

de ramadan), ze werken ook rond het toegankelijk maken van gezondheidszorg voor de armen in 

Marokkaanse maatschappij," 

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 beslaan en toegankelijk zijn in het herkomsttand.” 

 

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.  

 

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 er eventueel een 

behandeling in het land van herkomst zou mogelijk 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. De arts-attaché gaat blijkens het advies voor elke 

aangevoerde ‘ziekte’ na of verzoekster hiervoor een noodzakelijke 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 psychische problematiek geen noodzakelijke 

behandeling heeft aangezien deze van voorbijgaande aard is en dat voor de diabetes de nodige 

medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn, zodat de gemachtigde van de staatssecretaris op 

basis van het medisch advies rechtsgeldig besluiten 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, volstaan 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. 
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In zoverre verzoekster meent dat de gemachtigde te lang heeft gewacht met het nemen van een 

beslissing, dat verzoekster werd getolereerd en haar hoop werd gegeven op een 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 

Marokko 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 naar Marokko, maar 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. 
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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. 

Zij heeft tevens een kind en de vader verblijft tevens in België. Zij vormt een feitelijk gezin met de heer 

R.P. met wie zij effectief samenwoont en met wie zij op 18.07.2013 een samenlevingsovereenkomst 

heeft getekend. 

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 maakt. 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. 
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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 

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 een 

familiebezoek en in het kader van deze procedure en dat bij een negatieve beslissing het attest van 

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

een mogelijkheid was dat zij diende te vertrekken. 

 

De beweringen dat zij een partner en een kind zou hebben, dat zij zou samenwonen met hen, blijven 

verstoken van enig begin van bewijs. Verzoekster toont op geen enkele wijze aan dat ze haar privéleven 

niet elders, of desgevallend in het land van herkomst, kan verderzetten. Verzoekster toont met een 

summier en ongestaafd betoog niet aan dat er hieromtrent onoverkomelijke hinderpalen bestaan. 
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De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet dienstig kan ingeroepen worden ter 

bescherming van gewone sociale relaties (RvS 23 januari 2002, nr. 102.840; RvS 22 september 2004, 

nr. 135.236; RvS 14 november 2005, nr. 151.290; RvS 22 mei 2007, nr. 171.409; RvS 27 juni 2007, nr. 

172.824).   

 

Verzoekster toont in casu dan ook niet aan dat er ernstige hinderpalen zijn die haar beletten om met 

haar beweerde partner en kind in haar land van herkomst of elders te verblijven en maakt evenmin 

aannemelijk dat zij enkel in België met hen zou kunnen samenleven.     

 

Verzoekster kon, gelet op haar illegale verblijfssituatie, ook niet onwetend zijn dat de precaire of 

onwettige verblijfssituatie tot gevolg had dat het voortbestaan van het beweerde gezinsleven in België 

vanaf het begin precair was. Uit de loutere omstandigheid dat verzoekster in precair en illegaal verblijf 

een privéleven zou hebben opgebouwd in België, kan geen gerechtigde verwachting op een toelating tot 

verblijf en bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM gehaald worden (zie in die zin 

EHRM 5 september 2000 nr. 44328/98, Solomon v Nederland, EHRM 31 juli 2008, nr. 265/07, Darren 

Omoregie v. Noorwegen; EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v Nederland en EHRM 8 april 

2008 nr. 21878/06 Nnyanzi v Verenigd Koninkrijk, par 77). De Belgische samenleving kan ook slechts 

functioneren indien elkeen de democratisch tot stand gekomen rechtsregels respecteert. 

 

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 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). Zoals hoger besproken, kan de 

beweerde echtgenoot van verzoekster haar hierbij vergezellen. 

 

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 
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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 beslissing te beoordelen aan de hand van de 

aangevoerde middelen.  

 

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 


