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 nr. 159 577 van 7 januari 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X - X 

Beiden handelend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun 

minderjarige kinderen X, X en X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X die verklaren van Oekraïense nationaliteit te zijn, in eigen naam en 

als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X en X en X op 23 mei 2013 hebben 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

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

Armoedebestrijding van 11 april 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 wordt verklaard, en van de beslissingen van 

12 april 2013 tot bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 november 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

2 december 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat A. MOSKOFIDIS verschijnt 

voor de verzoekende partijen en van advocaat S. MATROYE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 11 april 2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke 

integratie een beslissing houdende de ongegrondheid van de aanvraag om machtiging tot voorlopig 

verblijf o.g.v. artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 12 april 2013 werden er bevelen om het 

grondgebied te verlaten met inreisverbod (bijlage 13sexies) genomen. Dit zijn de drie bestreden 

beslissingen: 

 

Eerste beslissing: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 16.01.2009 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

AI (R.R.: xxx) 

Geboren te Abovyan op (…)1978 + partner: 

SM (R.R.: xxx)  

Geboren te Parakiar op (…)1977  

+ minderjarige kinderen: 

STP; °(…)1997 

STL; (…)1999 

STM; (…)1999 

Nationaliteit: Oekraïne 

Adres: (…) 3730 Hoeselt 

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 14.05.2009, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

Reden: 

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

te bekomen in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

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

Er werden medische elementen aangehaald voor AI, die echter niet weerhouden konden-worden (zie 

verslag arts-adviseur d.d. 09.04.2013 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). 

Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd welke geen betrekking hebben op de 

medische toestand van betrokkenen (verzoekers leggen diverse aanbevelingsbrieven, 

aansluitingsbewijzen van lokale verenigingen en attesten van schoolgaande kinderen voor). Dat met de 

wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een onderscheid 

werd aangebracht in twee verschillende procedures, m.n. ten eerste het artikel 9ter als een unieke 

procedure voor in België verblijvende personen met een medische aandoening, ten tweede het artikel 

9bis voor in België verblijvende personen, die menen te beschikken over buitengewone 

omstandigheden, en die om humanitaire redenen een verblijfsmachtiging wensen te verkrijgen. 

Dat de hier ingeroepen niet-medische elementen buiten de medische context van artikel 9ter vallen en 

dat derhalve in dit verzoek aan deze niet-medische argumenten geen verder gevolg kan worden 

gegeven. 

Bovendien beroepen betrokkenen zich op de instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van 

artikel 9.3 en art. 9bis van de wet van 15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werd door 

de Raad van State (arrest 198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de 

criteria van deze instructie niet meer van toepassing. 

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

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve tevens instructies te geven aan het Rijksregister om 

betrokkene af te voeren uit het Vreemdelingenregister en terug in het Wachtregister in te schrijven. ' 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan betrokkenen te willen overhandigen. 

GELIEVE ONDER GEEN BEDING DEZE BESLISSING TE BETEKENEN ZONDER DE BIJGEVOEGDE 

GESLOTEN OMSLAG.” 
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Tweede en derde bestreden beslissing zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van PY ATTACHÉ, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de genaamde: 

(…) 

Nationaliteit: Oekraïne 

het bevel gegeven, om ten laatste binnen 7 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië , tenzij zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

□ 2° zij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt 

het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. 

Met toepassing van artikel 74/14,§3, van de wet van 15 december 1980: 

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

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

grondgebied te verlaten d.d. 04.02.2013, haar betekend op 26.02.2013. 

 

Inreisverboden 

In uitvoering van artikel 74/11, §1, eerste lid, van de wet van 15 december van 1980, gaat de beslissing 

tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van drie jaar in volgende gevallen: 

□ 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten d.d. 04.02.2013, haar betekend op 26.02.2013.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekers voeren in het eerste middel de schending aan van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, artikel 62 van de vreemdelingenwet, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, met name het materiële motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel en artikel 4 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006. Zij betogen: 

 

“DOORDAT verweerder stelt dat de aanvraag om machtiging tot verblijf, door verzoekster ingediend op 

16 januari 2009, ontvankelijk is doch ongegrond om reden dat het aangehaalde medische probleem niet 

zou toelaten om aan verzoekster een verblijfsmachtiging cfr. art. 9ter Vw. af te leveren daarbij 

verwijzend naar het medisch verslag dd. 9 april 2013 van de arts-attaché waarin wordt voorgehouden 

dat verzoekster niet aan een aandoening zou lijden dewelke een ernstig risico inhoudt voor het leven of 

de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zouden 

zijn in het herkomstland. 

TERWIJL verzoekster bij haar aanvraag dd. 16 januari 2009 en diverse navolgende schrijvens meerdere 

medische verslagen had voorgelegd (o.a. dd. 03/11/2008 van dokter D; dd. 02/01/2009 , dd. 

25/10/2010, dd. 22/03/2011, dd. 01/07/2011 , dd. 07/06/2012 en dd. 07/09/2012 van dokter B; dd. 

09/03/2010 van dokter L; dd. 05/11/2012, dd. 02/10/2012 , dd. 14/11/2012, dd. 04/12/2012 en dd. 

07/08/2012 van dokter Marc H en dd. 21/06/2012 van dokter Petra S) waaruit voldoende bleek dat zij 

wel degelijk lijdt aan enkele medische aandoeningen die van die aard zijn dat een terugkeer naar haar 

herkomstland wel degelijk een reëel risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit. 

Uit de door de FOD Binnenlandse Zaken gegeven motivering blijkt niet dat verweerder in de bestreden 

beslissing van niet-gegrondheid van de aanvraag om machtiging van verblijf de diverse gegevens die 

beschikbaar zijn in verzoeksters dossier op een zorgvuldige en redelijke manier in acht heeft genomen.   

Door de aanvraag tot verblijfsmachtiging dd. 16 januari 2009 af te wijzen op grond van het feit dat het 

medisch probleem niet zou kunnen worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning te 

bekomen in toepassing van art. 9ter Vw., blijkt dat verweerder niet in alle objectiviteit alle concrete en 

individuele elementen die zich in het administratief dossier bevinden, zowel afzonderlijk alsook 

gemeenschappelijk, voldoende en op een redelijke wijze in overweging heeft genomen. 

Ten eerste schendt verweerder de zorgvuldigheidsverplichting (algemeen rechtsprincipe) door na te 

laten binnen een 'redelijke termijn' de bestreden beslissing te nemen. De aanvraag cfr. art. 9ter Vw. van 
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verzoekster dateert van 16 januari 2009, terwijl de bestreden beslissing pas werd genomen op 11 april 

2013, hetzij bijna vier jaren en drie maanden later. Verweerder schendt het principe van "goed beheer". 

Dit principe houdt in dat verweerder door zijn optreden of het nalaten hiervan, geen schade mag 

berokkenen aan de verzoekende partij. De vraag dient te worden gesteld of de vertraging in casu had 

kunnen vermeden of beperkt worden. De lange duur van de procedure zou desgevallend kunnen 

worden verantwoord door de zorg om een grondige enquête te voeren. Het principe van goed beheer 

omvat het recht op (juridische) zekerheid en het nodige respect voor het rechtmatige vertrouwen van de 

burger. Het principe van de beoordeling van de belangen dat gekoppeld is aan het principe van goed 

beheer, houdt in dat de beslissingen tijdens de voorbereidingsfase zorgvuldig worden voorbereid en dat 

tijdens de beslissingsfase een redelijke keuze wordt gemaakt (principe van proportionaliteit). In casu 

bestaat er geen enkele objectieve grondslag waarom verweerder meer dan vier jaren tijd nodig had om 

de bestreden beslissing te nemen.  

Ten tweede heeft de ambtenaar-geneesheer zich in zijn advies dd. 9 april 2013 , waarop verweerder zijn 

weigeringsbeslissing dd. 11 april 2013 heeft gebaseerd, hoofdzakelijk beperkt tot het geven van een 

loutere verwijzing naar de door verzoekster voorgelegde verslagen om daarvan vervolgens een uiterst 

korte synthese weer te geven. Uit de lezing van het advies van de arts-attaché dd. 9 april 2013 blijkt 

alleszins niet dat deze laatste een grondig onderzoek heeft gevoerd van alle door verzoekster 

voorgelegde medische verslagen. De door verzoekster voorgelegde medische getuigschriften bevatten 

wel degelijk meer dan voldoende gegevens waaruit blijkt dat de aandoeningen van verzoekster 

bijzonder ernstig zijn en dat een terugkeer naar het herkomstland om die reden is uitgesloten. De 

voorgelegde gegevens zouden redelijkerwijze moeten kunnen volstaan. Minstens werden de medische 

aandoeningen waaraan verzoekster lijdt door de ambtenaar-geneesheer ten onrechte geringschat. (Zie 

o.a. Standaard medisch getuigschrift dd. 05/11/2012 van dokter Marc H - toegevoegd aan het 

administratief dossier bij navolgend schrijven dd. 26 maart 2013 van ondergetekende advocaat : 

"Belangrijk zelfmoordrisico" (Zie Stuk 8 op de inventaris van het navolgend schrijven / actualisatie dd. 

26/03/2013). De medische aandoeningen waaraan verzoekster lijdt laten haar alleszins niet toe om te 

reizen. (Zie o.a. Medisch attesten dd. 14/11/2012 en dd. 04/12/2012 van dokter Marc H - toegevoegd 

aan het administratief dossier bij navolgend schrijven dd. 26 maart 2013 : "Ze kan ook om die reden niet 

het land verlaten..." (Zie Stuk 11 op de inventaris van het navolgend schrijven / actualisatie dd. 

26/03/2013) "Mevrouw I A kan omwille van haar behandeling momenteel het land niet verlaten." (Zie 

Stuk 12 op de inventaris van het navolgend schrijven / actualisatie dd. 26/03/2013) Uit de door 

verzoekster voorgelegde medische verslagen bleek integendeel dat de medische aandoeningen 

waaraan zij lijdt van die aard zijn dat een verdere medische opvolging in België noodzakelijk is. Uit de 

door verzoekster voorgelegde medische verslagen bleek dat een gegrond verklaring van de aanvraag 

tot verblijfsmachtiging cfr. artikel 9ter van de Vw. wel degelijk een rationele en aanvaardbare oplossing 

is. Ten derde heeft de arts-attaché een foute analyse gemaakt van de voorhanden zijnde medische 

informatie. De arts-attaché heeft de voorhanden zijn medische verslagen foutief geïnterpreteerd en heeft 

er de verkeerde conclusies uit getrokken. In het kader van het door verzoekers ingediende 

annulatieberoep bij de RvV tegen de eerdere weigeringsbeslissing dd. 5 juli 2012 genomen door 

verweerder (beslissing die -zoals voormeld- werd vernietigd bij arrest dd. 30 januari 2013 van de RvV - 

nr. 96 154 - in de zaak RvV 107 812 / II), had de behandelende arts van verzoekster reeds een kritisch 

medisch verslag dd. 7 september 2012 opgesteld tegen het negatief medisch advies dd. 26 juni 2012 

van arts-attaché T als volgt : (Zie Stuk 13 op de inventaris van het navolgend schrijven / actualisatie dd. 

26/03/2013) ("Ik kan niet akkoord gaan met de conclusies van het rapport van collega T. Zijn verklaring 

wijst op een oppervlakkige en ongenuanceerde lezing van het dossier. 

Hij weerhoudt 'depressie en spierpijn' als diagnose. 'Van suicideneiging is geen sprake meer. Er wordt 

geen behandeling vermeld. Daartegenover staat er duidelijk in het laatste attest dat de antidepressieve 

medicatie verdubbeld is - dat er steeds meer psychotische symptomen optreden (die mogelijk 

bedreigend zijn voor haar psychische en fysische integriteit). Hij houdt geen rekening met de toestand 

van de medische infrastructuur in Oekraïne, vooral de psychiatrische diensten komen regelmatig 

negatief in het nieuws.") Dit (kritisch) medisch verslag dd. 7 september 2012 van dokter Kamiel B was 

door verzoeksters advocaat samen met nog acht andere medisch verslagen bij het administratief 

dossier toegevoegd bij actualisatie-schrijven dd. 26 maart 2013. (Stukken 5-6) Uit dit kritisch medisch 

verslag dd. 7 september 2012 en ook uit de acht andere medische verslagen die bij het administratief 

dossier waren toegevoegd, was overduidelijk gebleken dat de medische toestand van verzoekster van 

die aard is dat het plotse staken van de lopende medische behandeling levensbedreigend is. De inhoud 

van deze medische verslagen van de behandelende artsen van verzoekster spreekt voor zich. Ondanks 

de vernietiging van de eerdere weigeringsbeslissing dd. 5 juli 2012 door de RvV bij arrest dd. 30 januari 

2013 en ondanks toevoeging op 26 maart 2013 aan het administratief dossier van nog bijkomende en 

recente medische verslagen, die alle wezen op de bijzondere ernst van de medische toestand waarin 

verzoekster zich bevindt en waarin werd benadrukt dat een terugkeer naar het herkomstland om 
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medische redenen tegenaangewezen is, is het verbazingwekkend om vast te stellen dat diezelfde arts-

attaché amper enkele maanden later, opnieuw een negatief medisch advies geeft ; en dit terwijl uit de 

negen bijkomende medische gegevens ontegensprekelijk was gebleken dat de medische toestand van 

verzoekster nog lang niet gestabiliseerd was, integendeel. Voor verzoekster bestaat er geen enkele 

twijfel dat verweerder haar huidige medische toestand totaal verkeerd heeft beoordeeld.  De door 

verzoekster voorgelegde medische getuigschriften bevatten wel degelijk meer dan voldoende gegevens 

waaruit blijkt dat de aandoeningen van verzoekster ernstig zijn en dat een terugkeer naar het 

herkomstland om die reden is uitgesloten. Deze gegevens zouden redelijkerwijze moeten kunnen 

volstaan. Het huidige (tweede) negatief advies van de ambtenaar-geneesheer is andermaal foutief en 

druist flagrant in tegen de door verzoekster bijgebrachte medische verslagen. Zo houdt de arts-attaché 

ten onrechte laconiek voor dat «Het vermelde risico op zelfdoding is inherent aan elke depressie, zelfs 

bij behandeling . Het besluit van de arts-attaché : "Vermits de problematiek voornamelijk relationeel is 

en persoonlijkheidsgebonden is er geen reden om aan te nemen dat de zelfmoordneiging groter zou zijn 

in het thuisland" ; is in totale tegenstrijd met de inhoud van de medische verslagen (o.a. dd. 7 september 

2012 van dokter Kamiel B, waarin uitdrukkelijk werd gewezen op het gevaar voor een escalatie van de 

medische aandoening in geval van een terugkeer naar het herkomstland en waarin een duidelijk 

causaal verband werd weerhoudentussen de echtelijke moeilijkheden van verzoekster en het 

verergeren van haar medische toestand bij een eventuele terugkeer naar het herkomstland). (Zie 

medisch verslag dd. 07/09/2012 van dokter K. B - Stuk 13 op de inventaris van de actualisatie dd. 26 

maart 2013 : "Hun relatie staat erg onder spanning. Bij een terugkeer naar Oekraïne zal hun relatie 

moeilijk kunnen stand houden door hun verschillende karakters, hun achtergrond en  de familiale 

toestand ter plaatse (vete tussen belde families, verwijten van haar familie dat zij niet met de voor haar 

uitgekozen persoon trouwde, haar vlucht uit de 'clan'). De gevolgen van een uitwijzing kunnen 

dramatisch zijn, niet alleen voor haar gezien haar persoonlijkheidsstoornis) maar vooral voor de 

kinderen die westers zijn opgevoed en die daar in een conservatief en patriarchaal milieu 

terechtkomen.. Concluderend kan gesteld worden dat de medische situatie van mevrouw A verdere 

gespecialiseerde behandeling nodig maakt. In haar thuisland Oekraïne kan ZIJ niet de zorgen krijgen 

die nodig zijn. Zij heeft nu reeds vele jaren gestreden voor haar gezin. Alle moeilijkheden, twijfels en 

angsten, het gebrek aan een stabiel en zorg vrij leven eisen meer en meer hun tol... ) De arts-attaché 

heeft op voorbarige en onterechte wijze de door verzoekster voorgelegde verslagen tegengesproken. 

Uit medische verslagen die waren toegevoegd aan het administratief dossier NADAT de RvV de eerdere 

weigeringsbeslissing dd. 5 juli 2012 van verweerder had vernietigd (o.a. dd. 7 september 2012, dd. 7 

augustus 2012 , dd. 21 juni 2012 , dd. 2 oktober 2012, dd. 5 november 2012 , dd. 14 november 2012en 

dd 4 december 2012 van verzoeksters behandelende artsen en psychiatrisch verpleegkundige (resp. 

dokter Kamile B, dokter Marc H en mevr. Petra S - psychiatrisch verpleegkundige)) was overduidelijk 

komen vast te staan dat verzoeksters medische toestand van die aard is dat het plotse staken van de 

lopende medische behandeling tegenaangewezen is. (Zie Stukken 8 t.e.m. 16 op de inventaris van de 

actualisatie dd. 26 maart 2013) ("Sinds dat laatste attest (07/06/2012) werd mevrouw A al eens dringend 

verwezen door psychologe Els M van het C.G.G te Tongeren naar de spoedgevallen-dienst van het AZ 

Vesalius voor opname omwille van latente suicidedreiging en dreiging naar haar kinderen toe, gevolg 

van een paniekaanval. Daarna volgde een opname op de PAAZ te Heusden-Zolder bij dokter N. De 

patiënte werd nu door haar psychologe verwezen naar collega psychiater dr. H die haar binnenkort wil 

opnemen in zijn psychiatrische instelling ASSTER te Sint-Truiden. ... Hij schat de situatie als 

zorgwekkend en ernstig in... Concluderend kan gesteld worden dat de medische situatie van mevrouw A 

verdere gespecialiseerde behandeling nodig maakt. In haar thuisland Oekraïne kan zij niet de zorgen 

krijgen die nodig zijn...") (Stuk 13 op de inventaris van de actualisatie dd. 26 maart 2013) Minstens is het 

advies dd. 9 april 2013 voorbarig aangezien er aanvullende medische onderzoeken voorzien zijn 

waarna verdere diagnoses kunnen worden opgesteld. De aandoening van verzoekster is wel degelijk 

ernstig. De medische aandoeningen waaraan verzoekster lijdt laten haar niet toe om te reizen. Uit de 

door verzoekster voorgelegde medische verslagen bleek integendeel dat de medische aandoeningen 

waaraan zij lijdt van die aard zijn dat een verdere medische opvolging in België noodzakelijk is. Ten 

vierde schendt verweerder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Verweerder had de mogelijkheid om verzoekster aan een medisch onderzoek 

te onderwerpen doch heeft ten onrechte nagelaten om dit te doen. Een medisch onderzoek had 

ongetwijfeld een ander licht geworpen op de zaak. Door verzoekster niet aan een medisch onderzoek te 

onderwerpen, doch zich te beperken tot het advies dd. 9 april 2013 van de ambtenaar-geneesheer, dat 

voorbarig was en tegenstrijdig met de bij het administratief dossier gevoegde medische verslagen, 

schendt verweerder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur , waaronder het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Gezien het advies van de arts-attaché enerzijds en anderzijds de medische 

verslagen van verzoeksters artsen tot tegenstrijdige conclusies komen, was het noodzakelijk om 

verzoekster minstens aan een medisch onderzoek te onderwerpen. Door dit niet te doen, doch zich te 
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beperken tot een verwijzing naar het voorbarige en foutieve advies van de ambtenaar geneesheer, heeft 

verweerder op kennelijk onredelijke wijze besloten om de aanvraag op grond van artikel 9ter Vw. 

ongegrond te verklaren. Indien de arts-attaché tot een andersluidende conclusie wilde komen, had hij bij 

verzoekster of bij haar artsen specifieke informatie kunnen opvragen aangaande de mogelijkheid van 

verzoekster om te reizen naar Oekraïne ; gelet op haar medische toestand, en aangaande het causaal 

verband tussen beide ; of verzoekster onderwerpen aan een medisch onderzoek om haar actuele 

medische toestand en de mogelijkheid om te kunnen reizen naar het herkomstland te achterhalen 

alsook het causaal verband tussen beide, wat in casu ten onrechte niet is gebeurd. De arts-attaché 

raadpleegde geen deskundige, noch werd er gecorrespondeerd met de behandelende artsen van 

verzoekster, aangaande de gezondheidsproblemen van verzoekster. Nochtans is dit voorgeschreven 

door artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten 

van de wet van 1 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Mits 

consult van een psychiater had verwerende partij correct medisch standpunt kunnen innemen. De 

behandelende arts van verzoekster heeft het medisch advies dd. 9 april 2013 van arts-attaché T 

gedetailleerd bestudeerd en dienaangaande de volgende opmerkingen gemaakt in een kritisch medisch 

verslag dd. 6 mei 2013. (Stuk 7) "U vraagt naar een gedetailleerd medisch verslag dat u wenst over te 

maken aan de arts-attache, dokter Tr, verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Met akkoord van patiënte verstrek ik u gedetailleerde 

medische gegevens. Deze patiënte is andermaal in ons ziekenhuis opgenomen op 22.04.2013 omwille 

van een recidief van een ernstige depressie met suicidedreiging. Zij heeft ook een zelfmoordpoging 

ondernomen door polssectie. Zij verbleef voor het eerst in ons ziekenhuis van 01.10.2012 tot 

23.01.2013 wegens een depressie. Toen is de diagnose gesteld van een récurrente bipolair depressieve 

stoornis bij een patiënte met een posttraumatische stress-stoornis en een theatrale 

persoonlijkheidsstoornis. Zij heeft verder last van obstipatie. Het psychiatrisch beeld kadert onder 

andere in asielproblematiek. Voor en na de opname werd zij gevolgd in het CGG te Tongeren. 

Daarnaast waren er psychiatrische contacten bij dr. H. In het verleden is zij ook nog opgenomen op de 

PAAZ van het ziekenhuis te Heusden-Zolder. Op somatisch vlak vermeldt patiënte obstipatie, tabagisme 

en spierspanningspijnen. Na een crisisopname werd beslist tot langere psychiatrische behandeling. We 

hebben kennis genomen van het getailleerde verslag van dokter T, dat ons door patiënte ter beschikking 

is gesteld. Volgens mij onderschat dokter T de psychiatrische toestand van patiënte. Er is een reële 

suïcidedreiging. In de huidige omstandigheden om psychiatrische redenen niet mogelijk dat patiënte 

reizen onderneemt; het is ook niet medisch verantwoord om de lopende medische behandeling stop te 

zetten. Op dit ogenblik is er een hardnekkige suïcidedreiging met ernstig gevaar voor haar zelf. Het is 

niet realistisch vanwege de arts-attache om nu reeds, zonder grondiger analyse van het medisch 

dossier en/of medisch onderzoek van betrokkene, te oordelen dat de ziekte geen ernstig risico zou 

inhouden voor het leven van betrokkene. Ik blijf ervan overtuigd dat een vergelijkbare medische 

behandeling in het land van herkomst niet aanwezig is. De intensiteit van psychotherapie zal daar niet 

geboden worden. Ik kan niet oordelen of een medische behandeling ter plaatste betaalbaar is. Naar mijn 

mening heeft de arts-attache onvoldoende argumenten wat betreft effectieve toegankelijkheid van de 

medische zorgen in haar land van herkomst." De arts-attaché heeft op voorbarige en onterechte wijze 

de door verzoekster voorgelegde verslagen tegengesproken. De inhoud van dit recent kritisch medisch 

verslag dd. 6 mei 2013 van de behandelende arts van verzoekster laat geen twijfel bestaan dat 

verweerder de huidige medische toestand van verzoekster verkeerd heeft beoordeeld. Het is duidelijk 

dat de aangevochten beslissing foutief is en onafdoende gemotiveerd en dat zij een schending uitmaakt 

van de motiveringsplicht zoals 

bepaald in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, o.a. het materiële motiveringsbeginsel. 

Tegelijk schendt de bestreden beslissing artikel 62 Vw. en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29/07/1991. Overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve 

beslissingen met redenen omkleed worden. Artikelen 2 en 3 van de Wet van 29/07/1991 voorzien dat de 

bestuurshandelingen, onder haar toepassingsgebied vallend, uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, 

dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en de feitelijke overwegingen moet vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. De motivering moet 

correct zijn en afdoende, en de omvang van de motivering moet aangepast zijn aan het belang van de 

beslissing. De motivering is niet afdoende als het gaat om : Vage, duistere of niet terzake dienende 

uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige of niet plausibele motiveringen, stereotiepe, geijkte of 

gestandaardiseerde motiveringen (Van Heule D., De motiveringsplicht en vreemdelingenwet, TVVR 

1993,67 ev.).” 

 

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

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 
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wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 

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

beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissing kennen, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Verzoekers voeren bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt 

wordt onderzocht. 

 

Het materiële motiveringsbeginsel vereist dat voor elke administratieve beslissing rechtens 

aanvaardbare motieven bestaan met een voldoende feitelijke grondslag, dat het werkelijk bestaande 

feiten moet betreffen die door het bestuur met de nodige zorgvuldigheid worden vastgesteld. Zo hiervan 

al dan niet op afdoende wijze blijk van gegeven moet worden in het besluit zelf, lijkt de mogelijkheid tot 

controle hierop te vereisen dat die grondslag blijkt uit het administratief dossier. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te 

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

Verzoekers betogen dat de beslissing aangaande hun aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet lange tijd op zich liet wachten. 

 

Mocht het onderzoek en de behandeling van verzoekers’ aanvraag om machtiging tot verblijf niet binnen 

een redelijke termijn zijn geschied dan heeft dat nog niet de nietigverklaring van de beslissing tot gevolg. 

Het feit dat er niet binnen een redelijke termijn uitspraak wordt gedaan over een aanvraag om 

machtiging tot verblijf kan namelijk niet tot gevolg hebben dat dit verzoek dan maar moet worden 

ingewilligd. Inderdaad voorziet geen enkele verdrag- of wetsbepaling, dat de aanvraag machtiging tot 

een verblijf van meer dan drie maanden automatisch wordt erkend indien geen uitspraak is gedaan 

binnen een redelijke termijn (RvS 5 maart 2007, nr. 168.530). Tot slot merkt de Raad op dat, indien de 

behandeling van verzoekers’ aanvraag om machtiging tot verblijf al onredelijk lang zou hebben geduurd 

het niet duidelijk is welke schade de verzoekende partijen zouden hebben geleden. 

 

Verzoekers beperken zich voorts tot algemene kritiek, waarbij zij menen dat uit de bestreden beslissing 

blijkt dat de aanvraag niet objectief in overweging werd genomen. Verzoekers stellen dat uit de door hen 

voorgelegde medische attesten duidelijk blijkt dat de medische aandoeningen wel degelijk ernstig zijn en 

betogen dat 'de ambtenaar-geneesheer de medische aandoeningen van verzoekster ten onrechte 

geringschat'. 

 

Artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

"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 ov 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." 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeksters medisch dossier door de ambtenaar-geneesheer 

aan een onderzoek werd onderworpen, doch dat diende te worden besloten dat de verblijfsmachtiging 

niet langer nodig is, gelet op het feit dat behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Oekraïne. 
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Verzoekers’ kritiek, waarbij zij uitsluitend ingaan op de voorgehouden ernst van de aandoening, gaat 

voorbij aan de inhoud van het advies van de ambtenaar-geneesheer, en is niet van aard afbreuk te doen 

aan de wettigheid van de bestreden beslissing. 

 

Het loutere feit dat verzoekers medische attesten hebben voorgelegd, waaruit verzoekers zelf afleiden 

dat zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en op die grond moeten 

worden gemachtigd tot verblijf, maakt uiteraard niet dat de verblijfsmachtiging zonder meer diende te 

worden verlengd; zulks zou net een negatie zijn van de vereiste dat door de ambtenaar-geneesheer een 

advies moet worden verstrekt, hetgeen in casu ook gebeurd is. 

 

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat de gezondheidsproblemen die werden 

aangehaald door verzoekster geen aandoeningen zijn die een reëel risico inhouden voor verzoeksters 

leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling en dit gelet op het gegeven dat er in Oekraïne behandeling en opvolging 

beschikbaar en toegankelijk zijn terwijl verzoekster ook kan reizen naar dit land. 

 

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

verslagen die verzoekster heeft voorgelegd.   

 

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

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding om het 

advies van de arts-adviseur te volgen. 

 

Terwijl het de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, als annulatierechter, niet toekomt zich in de plaats 

te stellen van de arts-adviseur noch van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding bij het nemen van diens advies/beslissing, doch 

enkel kan nagaan of de beslissing niet kennelijk onredelijk is. 

 

Ook de kritiek dat verzoekster moest onderworpen zijn aan een medisch onderzoek, is niet gegrond. 

 

De Raad verwijst naar het advies van de ambtenaar-geneesheer, waaruit blijkt dat de door verzoekster 

naar voor gebrachte medische stukken werden onderzocht, én waaruit blijkt dat de toestand in Oekraïne 

zorgvuldig werd nagegaan. 

 

Het berust bij de discretionaire bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer om te beslissen verzoekster 

al dan niet nog aan een bijkomend medisch onderzoek te onderwerpen, doch in casu heeft deze dit 

kennelijk niet nodig geacht om tot een deugdelijke beslissing te komen.  

 

Verzoekers beperken zich desbetreffend ook tot loutere beweringen en tonen op geen enkele wijze aan 

waarom een medisch onderzoek 'een ander licht op de zaak’ zou kunnen werpen. 

 

De bestreden beslissing steunt zich voor deze conclusie op het medisch advies van de ambtenaar-

geneesheer die zoals blijkt uit het administratief dossier zich heeft gesteund op het door verzoekers 

bijgebracht verslag van de specialist. Artikel 9ter, § 1, tweede alinea voorziet dat er een advies wordt 

verschaft door een ambtenaar-geneesheer die zonodig de vreemdeling kan onderzoeken en bijkomend 

advies kan inwinnen van deskundigen. Het is aan de ambtenaar-geneesheer aldus toegestaan om zich 

voor zijn advies louter te baseren op de neergelegde medische attesten zonder de vreemdeling zelf te 

onderzoeken indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder een eigen onderzoek een 

onderbouwd advies kan geven. 

 

De Raad laat nog gelden dat verzoekers zich in het kader van onderhavig beroep uiteraard niet dienstig 

voor de eerste maal kunnen beroepen op medische attesten. Immers kan de gemachtigde geen 

rekening houden met elementen die pas in het kader van onderhavige procedure worden voorgelegd, 

waarbij ten andere moet worden opgemerkt dat het betrokken getuigschrift zelfs dateert van na het 

nemen van de bestreden beslissing. 

 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen. 
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In zoverre verzoekers middels de uiteenzetting bij het eerste middel een feitelijke herbeoordeling 

beogen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, laat de Raad nog gelden dat een dergelijke 

beoordeling door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet kan gemaakt worden. 

  

De Raad verwijst andermaal naar het advies van de ambtenaar-geneesheer, waaruit blijkt dat uit het 

medisch dossier niet kan worden afgeleid dat verzoekster lijdt aan een aandoening die een ernstig risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van verzoekster, gelet op het gegeven dat er in Oekraïne 

behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn. 

 

Het loutere feit dat verzoekers het oneens zijn met het advies van de ambtenaar-geneesheer en de 

bestreden beslissing volstaat niet om tot de nietigverklaring ervan te besluiten. 

 

De verwerende partij besluit dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, 

oordeelde dat verzoekers hun verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

niet langer kon worden verlengd. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoekers werpen in het tweede middel de schending op van artikel 3 van het EVRM. Zij 

betogen:  

 

“Uit het door verzoekster voorgebrachte medische verslagen van haar behandelende artsen, bleek dat 

de medische aandoeningen van verzoekster van die aard zijn dat zij een bedreiging inhouden voor haar 

gezondheid. (Zie medisch verslag dd. 07/09/2012 dokter Kamiel B . - Stuk 13 op de inventaris van de 

actualisatie dd. 26 maart 2013) ... Hij schat de situatie als zorgwekkend en ernstig in... Concluderend 

kan gesteld worden dat de medische situatie van mevrouw A verdere gespecialiseerde behandeling 

nodig maakt. In haar thuisland Oekraïne kan zij niet de zorgen krijgen die nodig zijn..) (Zie ook de 

medisch verslagen dd. 14/11/2012 en dd. 04/12/2012 van dokter Marc H - toegevoegd aan het 

administratief dossier bij navolgend schrijven dd. 26 maart 2013 : "Ze kan ook om die reden niet het land 

verlaten..." (Zie Stuk 11 op de inventaris van het navolgend schrijven / actualisatie dd. 26/03/2013) 

"Mevrouw I A kan omwille van haar behandeling momenteel het land niet verlaten." (Zie Stuk 12 op de 

inventaris van het navolgend schrijven / actualisatie dd. 26/03/2013) De voorgelegde verslagen 

betreffen objectieve en verifieerbare documenten. Het is onredelijk dat verweerder, ondanks de klare 

bewoordingen in de voorgelegde medische getuigschriften, alsnog twee bevelen om het grondgebied te 

verlaten (2 x Bijlage 13 Sexies) laat afleveren. (Stukken 2-3) Uit de dossierstukken bleek afdoende dat 

verzoekster een noodzakelijke medische behandeling ondergaat dewelke in geen geval mag worden 

onderbroken. Door het afleveren van de bevelen om het grondgebied te verlaten dd. 12 april 2013 (2 x 

Bijlage 13 Sexies), schendt verweerder ontegensprekelijk de bepalingen van artikel 3 E.V.R.M. 

("Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen".) Om al de hierboven aangehaalde redenen dienen derhalve de 

beslissingen van verweerder dd. 11 april 2013 en dd. 12 april 2013 (2 x Bijlage 13 Sexies), te worden 

vernietigd.” 

 

2.2.2. De kritiek van verzoekers komt er in wezen op neer dat artikel 3 van het EVRM zou zijn 

geschonden doordat de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet werd afgewezen als ongegrond. 

 

Uit de vreemdelingenwet zelf en uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de begrippen uit artikel 9ter 

vreemdelingenwet moeten worden verbonden met het begrippenkader van het EVRM en de 

interpretaties hiervan door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zo blijkt uit de 

artikelsgewijze bespreking in de Memorie van Toelichting van artikel 5 van de wet van 15 september 

2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (ter invoering van nieuw artikel 9ter in de 

vreemdelingenwet) dat: "Het onderzoek van de vraag of er een gepaste en voldoende toegankelijke 

behandeling bestaat in het land van oorsprong of verblijf gebeurt geval per geval, rekening houdend met 

de individuele situatie van de aanvrager, en wordt geëvalueerd binnen de limieten van de rechtspraak 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. " (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2478/001, 

p. 35). 
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Aangezien de bescherming die artikel 9ter van de vreemdelingenwet biedt ruimer is dan de 

bescherming geboden door artikel 3 van het EVRM verwijst de Raad naar de bespreking van het eerste 

middel (RvS 9 september 2015, nr. 232.141). 

   

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris zich heeft gebaseerd op 

het verslag van de ambtenaar-geneesheer en dat deze laatste rekening heeft gehouden met alle door 

verzoekers bijgebrachte medische verslagen. De gemachtigde van de staatssecretaris oordeelde dat 

aan verzoekers geen verblijfsmachtiging op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet kon worden 

toegestaan. Het loutere feit dat de verzoekende partijen het niet eens zijn met de bestreden beslissing 

maakt geen grond tot vernietiging uit. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven januari tweeduizend zestien door: 
 
dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. M. DENYS, griffier. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
M. DENYS M. MILOJKOWIC 
 
 

 


