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 nr. 168 696 van 30 mei 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 11 oktober 

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 25 september 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 onontvankelijk verklaard wordt ten 

aanzien van eerste verzoekster (verzoekster) en van de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten van 29 augustus 2013 aan tweede verzoeker (verzoeker). Deze beslissingen 

werden op 10 oktober 2013 aan verzoekers ter kennis gebracht. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 15 oktober 2013 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 december 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 januari 

2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen bijgestaan door advocaat J. VANDEN ABEELE  

en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 30 mei 2000 en 29 augustus 2000 dienden respectievelijk verzoeker en verzoekster een 

asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. 

 

Op 29 juni 2000 en 26 januari 2001 ontvingen respectievelijk verzoeker en verzoekster een beslissing 

tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Tegen deze beslissingen gingen verzoekers in beroep, waarna het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna verkort het CGVS) op 15 oktober 2002 ten aanzien van 

verzoekers een bevestigende beslissing van weigering van verblijf nam. 

 

Op 3 oktober 2003 verwierp de Raad van State bij arrest 123.845 het beroep van verzoekers tegen 

deze beslissing van het CGVS. 

 

Op 8 december 2003 dienden verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9, § 3 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 6 januari 2004 nam de gemachtigde na een negatieve woonstcontrole een beslissing tot niet-

inoverwegingneming op grond van artikel 9, § 3 van de Vreemdelingenwet over de verblijfsaanvraag van 

8 december 2003. 

 

Op 11 december 2003 dienden verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9.3 van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 28 maart 2007 verklaarde de gemachtigde deze verblijfsaanvraag onontvankelijk en nam hij de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.   

 

Op 24 april 2007 dienden verzoekers een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9.3 van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 28 augustus 2008 dienden verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 24 november 2008 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf van 24 april 

2007 op grond van artikel 9.3 van de Vreemdelingenwet onontvankelijk en nam hij de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Tegen die beslissingen dienden verzoekers beroep in  bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna verkort de Raad), dat op 30 april 2009 bij arrest nr. 26 840 werd verworpen. 

 

Op 30 oktober 2010 diende verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 17 december 2010 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf van 

verzoekers van 22 oktober 2007 op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk en 

nam hij de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Op 26 juni 2012 deed verzoekster opnieuw een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 21 augustus 2012 verklaarde de gemachtigde deze aanvraag van 26 juni 2012 onontvankelijk en 

nam hij de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoekster. 

 

Op 3 januari 2013 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf van verzoekster 

van 30 oktober 2010 onontvankelijk op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en nam hij de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoekster (bijlage 13). 

 

Nadat verzoekers naar hun land van herkomst vrijwillig waren teruggekeerd, zoals blijkt uit het 

rijksregister waar onder meer staat vermeld “28 maart 2013: verblijfplaats: Servië”, werd er nadien voor 

hen een aankomstverklaring opgesteld naar aanleiding van een toeristenvisum.  
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Op 29 augustus 2013 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van bevelen om het grondgebied te 

verlaten aan verzoekers. Deze bevelen werden niet onmiddellijk betekend aan verzoekers want op 30 

augustus richtte de gemeente Assenede de vraag aan de gemachtigde of de bevelen konden worden 

ingetrokken “aangezien er een art. 9ter werd ingediend (of zal ingediend worden) op datum van 

22.08.2013”. Op 10 oktober 2013 werd enkel aan verzoeker dit bevel om het grondgebied te verlaten 

2013 betekend.  

 

Dit is thans de tweede bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Minister 

wordt aan de genaamde P., M. (…) 

geboren (…)1965 

onderdaan van Servië en Montenegro 

het bevel gegeven om binnen de 7 (zeven) dagen het grondgebied van België te verlaten, evenals het 

(de) grondgebied(en) 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 hij/zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

Krachtens artikel 7 van de wet van 15 december 1980 wordt een beslissing tot verwijdering om de 

volgende redenen voor een onderdaan van een derde land genomen: 

 

(…) 

(x) 2°wanneer hij 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; 

(…) 

 

REDEN VAN DE BESLISSING; 

 

Regelmatig verblijf verstreken. 

In de laatste periode van 180 dagen (15/04/2013 tot 11/10/2013) hebben betrokkenen reeds 76 dagen 

verbleven van 15/04/2013 tot 29/06/2013. Ze zijn één dag later op 30/06/2013 terug binnengekomen en 

hadden zodoende nog recht op de resterende 14 dagen, dus tot 13/07/2013.” 

 

Op 2 september 2013 diende verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Verzoekster lijdt aan kanker. 

 

Op 25 september 2013 verklaarde de gemachtigde deze aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. 

 

Dit is thans de eerste bestreden beslissing, die op 10 oktober 2013 aan verzoekster werd betekend, en 

waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

02.09.2013 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

P., L. (…)  

 

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 deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden(en): 

Artikel 9ter §3 - 3° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen; het standaard medisch getuigschrift werd niet 

voorgelegd bij de aanvraag. 
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Het document dd. 22.08.2013 ondertekend door Dr. S. bevat geen link met een identificeerbare patiënt 

aangezien er geen identiteitsgegevens van de patiënt op het document vermeld staan. Bijgevolg kan dit 

document niet beschouwd worden als een medisch getuigschrift en blijft betrokkene in gebreke van het 

voorleggen van een standaard medisch getuigschrift. Aangezien alle ontvankelijkheidsvoorwaarden 

dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de indiening van de initiële aanvraag, dient de aanvraag 

onontvankelijk verklaard te worden (Arrest 214.351 RvS dd. 30.06.2011).” 

 

Op 4 oktober 2013 trok de gemachtigde het bevel van 29 augustus 2013 gericht aan verzoekster in nu 

zij een aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet heeft ingediend. De gemachtigde 

gaf weliswaar de instructie aan de gemeente dat het bevel van 29 augustus 2013 gericht aan de 

echtgenoot wel ter kennis moet gebracht worden.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 Aangaande de eerste bestreden beslissing 

 

In een eerste middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 6 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van 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) en van het 

redelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.  

 

Zij lichten dit middel toe als volgt: 

 

“Verweerder dient het noodzakelijk evenwicht tussen haar beslissing en de ingeroepen feiten na te 

leven. In het bijzonder zal het redelijk karakter van een administratieve beslissing betrekking hebben op 

het bestaan zelf van de feiten, op de correcte juridische kwalificatie ervan, op de relevantie ervan, 

evenals op de beoordeling van de uiteindelijke beslissing met betrekking tot deze feiten. 

Het redelijkheidsbeginsel maakt ontegensprekelijk de beleidsruimte van verweerder wat nauwer, want 

hij moet ingevolge dit algemeen beginsel van behoorlijk bestuur alle belangen tegen elkaar afwegen. 

In casu blijkt duidelijk dat het humaan niet verantwoord zou zijn om de aanvraag tot verblijfsvergunning 

aan eerste verzoekster wegens de bewezen zeer ernstige medische redenen(kanker!) eenzijdig te 

weigeren. 

Er is ook nog het zgn. "redelijkheidsbeginsel", opgenomen in artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, dat er zich tegen verzet om aan 

verzoekers de gevraagde verblijfsvergunning te weigeren.” 

 

Waar verzoekers de schending aanvoeren van het rechtszekerheidsbeginsel, laten zij na uiteen te 

zetten op welke manier dit beginsel door de bestreden beslissing wordt geschonden.  

Dit onderdeel van het middel werd dan ook op onontvankelijke wijze aangevoerd. 

 

Aangaande de aangevoerde schending van artikel 6 van het EVRM, dat het recht op een eerlijk proces 

waarborgt, stellen verzoekers dat het redelijkheidsbeginsel dat zou opgenomen zijn in deze 

verdragsbepaling, er zich tegen verzet dat aan verzoekster de gevraagde verblijfsvergunning wordt 

geweigerd. Het is echter vaste rechtspraak dat beslissingen over de toegang tot, het verblijf op en de 

verwijdering van het grondgebied van vreemdelingen niet vallen binnen het toepassingsgebied van 

artikel 6 van het EVRM omdat de desbetreffende regels een publiekrechtelijk karakter hebben terwijl 

artikel 6 van het EVRM betrekking heeft op burgerlijke rechten en strafrechtelijke zaken ( EHRM (GK) 5 

oktober 2000, Maaouia/Frankrijk, §40; EHRM (GK) 4 februari 2005, Mamatkulov en Askorov/Turkije; 

EHRM 14 februari 2008, Hussain/Roemenië, §98; GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008, overweging B.24.1; 

GwH 2 april 2009, nr. 67/2009, overweging B.3.2.; GwH 4 maart 2009, nr. 36/2009, overweging B. 3.5.; 

RvS 2 april 2002, nr. 105.351; RvS 9 oktober 2002; nrs. 111.202 en 111.203; RvS 21 september 2009, 

nr. 196.233).  

 

Een schending van artikel 6 van het EVRM kan niet worden aangenomen daar de thans bestreden 

beslissing niet kadert in het burgerlijk of strafrecht. 

 

Betreffende de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat het 

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toestaat 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 
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geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301). 

 

Verzoekers stellen in dat opzicht slechts dat “duidelijk blijkt” dat het “humaan niet verantwoord zou zijn 

om de aanvraag tot verblijfsvergunning aan eerste verzoekster wegens de bewezen zeer ernstige 

medische redenen(kanker!) eenzijdig te weigeren”. Met deze summiere en blote bewering gaan 

verzoekers echter voorbij aan de concrete motivering van de bestreden beslissing - namelijk dat bij de 

aanvraag geen standaard medisch getuigschrift werd voorgelegd zoals vereist door artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet – terwijl uit de bespreking van het tweede middel infra ook blijkt dat deze motivering 

niet als onredelijk kan worden beschouwd. Een schending van het redelijkheidsbeginsel wordt niet 

aangetoond. 

 

Het eerste middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

In een tweede middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van “het 

motiveringsbeginsel” als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij lichten dit middel toe als volgt: 

 

“Dat de bestreden beslissingen zoals alle bestuurshandelingen uitdrukkelijk dienen gemotiveerd te 

worden en de juridische en feitelijke overwegingen moeten vermelden die aan de bestreden beslissing 

ten grondslag liggen. Dat de motivering afdoende dient te zijn (artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991). 

Dat het voor verzoekers dan ook onduidelijk is waarom de bestreden beslissingen werden getroffen. 

Verzoekers hebben immers de indruk dat verweerder met twee maten en twee gewichten weegt en dat 

men hun aanvraag op een al te gemakkelijke , ja zelfs discriminerende wijze heeft afgewezen, vermits 

zij verschillende andere landgenoten kent uit Servië die zich in dezelfde of gelijkaardige medische 

omstandigheden bevinden als eerste verzoekster en die wél toegelaten werden. 

Dat verweerder dan ook onzorgvuldig te werk ging: "... elke bestuurshandeling moet gebaseerd zijn 

op juiste en relevante feiten. De zorgvuldigheidsplicht verplicht de overheid er overigens toe om zich 

volledig en correct in te lichten alvorens een beslissing te nemen " 

 (VAN HEULE, D., "De motiveringsplicht en de Vreemdelingenwet", T.V.R., 1992-93, 67-68).” 

 

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft 

tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de 

bestreden bestuurshandeling 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 administratieve 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 (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, 

RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). 

Verzoekers stellen dat het onduidelijk is waarom de bestreden beslissing werd genomen en menen 

derhalve dat de beslissing niet afdoende werd gemotiveerd. 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief aangeeft op grond 

waarvan de beslissing is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers 

verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9ter, § 3, °3 van de Vreemdelingenwet, en 

het feit dat de verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 2 september 

2013 onontvankelijk is. Vervolgens wordt verduidelijkt dat het standaard medisch getuigschrift niet werd 

voorgelegd bij de aanvraag omdat het document van 22 augustus 2013 ondertekend door Dr. S.  geen 

link bevat met een identificeerbare patiënt aangezien er geen identiteitsgegevens van de patiënt op het 

document vermeld staan, zodat dit document niet als een standaard medisch getuigschrift kan worden 

beschouwd. De verblijfsaanvraag wordt bijgevolg onontvankelijk verklaard aangezien alle 

ontvankelijkheids-voorwaarden dienen vervuld te zijn op het ogenblijk van de indiening van de initiële 

aanvraag. Hierbij verwijst de gemachtigde naar rechtspraak van de Raad van State.  

  

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op 

basis van welke juridische en feitelijke gegevens de door hen bestreden beslissing is genomen derwijze 

dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 blijkt niet. 
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Verzoekers bekritiseren de motivering van de bestreden beslissing ook inhoudelijk en voeren daarmee 

de schending aan van de materiële motiveringsplicht. Zo stellen zij dat in de weigeringsbeslissing als 

enige grond wordt aangevoerd dat de naam van de patiënt niet is vermeld op het standaard medisch 

getuigschrift. Verzoekers menen dat het niet hun fout is dat deze naam ontbreekt, maar dat het alleen 

aan de geneesheer toekomt om de naam van zijn patiënt in te vullen, hetgeen hij wellicht door tijdsnood 

vergeten is. Verder wijzen verzoekers erop dat uit het feit dat verzoekster in het bezit is van het bewuste 

standaard medisch getuigschrift van 22 augustus 2013 voldoende duidelijk blijkt dat dit getuigschrift op 

haar betrekking heeft, nu een arts dergelijk attest alleen aan de patiënt zelf (of soms aan diens 

vertrouwenspersoon) mag afgeven. Verzoekers voegen thans bij het verzoekschrift nog een medisch 

getuigschrift van 22 augustus 2013 voor verstrekte hulp aan verzoekster door Dr. S. en een nieuw 

‘omstandig medisch attest’ opgesteld door Dr. S. op 9 september 2013 waarin ditmaal wel de naam van 

verzoekster wordt vermeld en menen dat het standaard medisch getuigschrift van 22 augustus 2013 dat 

bij de verblijfsaanvraag werd gevoegd hierdoor als “gedekt” moet worden beschouwd.   

 

De Raad beoordeelt de beweerde schending van de materiële motiveringsplicht in het licht van artikel 

9ter, § 3, 3° van de Vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen. 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

(…) 

3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid;” 

 

Met betrekking tot de attesten die verzoekers thans bij het verzoekschrift hebben gevoegd, wijst de 

Raad erop dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot zijn bevoegdheid 

behoort om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is 

in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. De Raad dient de regelmatigheid van 

een bestuursbeslissing te beoordelen in functie van de gegevens waarover het bestuur kon beschikken 

ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing (beoordeling ex tunc). Uit het administratief dossier 

blijkt dat verzoekster bij haar verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 2 

september 2013 alleen het standaard medisch getuigschrift van 22 augustus 2013 aan de gemachtigde 

had voorgelegd waar geen enkele vermelding staat bij naam, voornaam, nationaliteit en geslacht. 

Daarbij had zij er in haar verblijfsaanvraag op gewezen dat de verdere behandelingswijze en de evolutie 

en prognose van de aandoening nog niet definitief konden worden vastgelegd, aangezien zij nog 

verdere dringende en aanvullende medische onderzoeken moest ondergaan. Verzoekster vroeg de 

gemachtigde dan ook om de beslissing in haar dossier uit te stellen om haar de gelegenheid te geven 

na deze reeds geplande onderzoeken nog aanvullende medische attesten aan haar dossier toe te 

voegen. Uit het administratief dossier blijkt echter niet – en verzoekers voeren dit thans evenmin aan - 

dat zij, vooraleer de bestreden beslissing op 25 september 2013 werd genomen, dergelijke bijkomende 

attesten of medische getuigschriften aan de gemachtigde hebben overgemaakt. Nu de gemachtigde 

bijgevolg op het moment dat de bestreden beslissing werd genomen niet beschikte over het standaard 

medisch getuigschrift van 9 september 2013 en het medisch getuigschrift van 22 augustus 2013 voor 

hulp verstrekt aan verzoekster die verzoekers thans bij het verzoekschrift hebben gevoegd en dit hoewel 

verzoekster deze stukken nochtans reeds in haar bezit bleek te hebben, kan de Raad deze stukken 

thans ook niet in de beoordeling betrekken. Ter zitting gevraagd aan de raadsman van verzoekers 

waarom met deze stukken waarop wel de naam van verzoekster is vermeld, geen nieuwe aanvraag om 

verblijfsmachtiging werd ingediend, stelt deze enkel dat het hem “pendente lite” niet aangewezen leek 

een nieuwe aanvraag te doen. 

 

In de bestreden beslissing wordt, zoals supra gesteld, gemotiveerd dat de aanvraag van 2 september 

2013 om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk is 

omdat het standaard medisch getuigschrift niet werd voorgelegd bij de aanvraag. Het voorgelegde 

document bevat immers geen link met een identificeerbare patiënt. Aangezien alle 

ontvankelijkheidsvoorwaarden dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de indiening van de initiële 

aanvraag, leidt deze vaststelling tot de onontvankelijkheid van de aanvraag.  
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Uit het administratief dossier blijkt, zoals supra eveneens gesteld, dat verzoekster bij haar 

verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 2 september 2013 alleen het 

standaard medisch getuigschrift van 22 augustus 2013 aan de gemachtigde had voorgelegd. 

Verzoekers betwisten niet dat op dit getuigschrift geen identiteitsgegevens van de betrokken patiënt 

worden vermeld. De gemachtigde kon dan ook in redelijkheid besluiten dat dit getuigschrift geen link 

bevat met een identificeerbare patiënt zodat het niet kan worden beschouwd als een standaard medisch 

getuigschrift in de zin van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. De stelling van verzoekers dat uit het 

feit dat verzoekster ‘houdster’ was van het bewuste medisch getuigschrift blijkt dat dit attest op haar 

betrekking heeft, nu een arts dergelijk getuigschrift slechts aan de betrokken patiënt of diens 

vertrouwenspersoon mag afgeven, kan de Raad niet volgen, aangezien niet kan worden uitgesloten dat 

een medisch getuigschrift dat door een arts aan een patiënt werd afgegeven en dat geen 

identiteitsgegevens van deze patiënt vermeldt, daarna door die patiënt aan een derde werd 

doorgegeven. Nu niet blijkt dat het standaard medisch getuigschrift van 9 september 2013 aan de 

gemachtigde werd overgemaakt voor het nemen van de bestreden beslissing, kon de gemachtigde op 

grond van het voorgelegde standaard medisch getuigschrift in redelijkheid vaststellen dat verzoeksters 

verblijfsaanvraag onontvankelijk was.  

 

Waar verzoekers ten slotte nog menen dat de gemachtigde verzoeksters aanvraag op een 

discriminerende manier heeft afgewezen, nu zij verschillende andere Serviërs kennen die zich in 

gelijkaardige of dezelfde medische omstandigheden bevinden en die een verblijfsrecht kregen, wijst de 

Raad erop dat verzoekers geheel nalaten aan te geven om welke andere personen het zou gaan en aan 

te tonen dat zij zich daadwerkelijk in dezelfde omstandigheden bevonden, zodat ook hier geenszins een 

discriminatie of onredelijk handelen door de gemachtigde kan worden vastgesteld. Bovendien gaan 

verzoekers er hier aan voorbij dat de gemachtigde geen enkele beoordeling heeft gemaakt van de 

medische omstandigheden, doch enkel heeft vastgesteld dat het document van 22 augustus 2013 geen 

link bevat met een identificeerbare patiënt. Hiermee is dus geenszins gesteld dat verzoekster, die aan 

kanker lijdt, niet aan een zeer ernstige medische ziekte zou lijden. 

 

Een schending van het redelijkheidsbeginsel of van de materiële motiveringsplicht wordt niet 

aangenomen. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.2 Aangaande de tweede bestreden beslissing 

 

Verzoekers menen dat door de beslissing tot afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten van 

29 augustus 2013 aan verzoeker artikel 8 van het EVRM werd geschonden. Zij menen dat men 

bezwaarlijk verzoekster kan toelaten in België te verblijven op grond van een ernstige medische situatie 

en tegelijkertijd haar echtgenoot kan verplichten het grondgebied te verlaten. Ze stellen dat verzoeker 

als echtgenoot uiteraard zijn lot heeft verbonden aan zijn echtgenote die een zware chemotherapiekuur 

volgt. 

 

Verweerder heeft in de nota hiertegen geen verweer ontwikkeld. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

‘1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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.’  

 

Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens dat de besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging 

uitmaken op het privé- en gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet 

houden met de belangen die door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt zowel voor 

situaties van een weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, 

par. 66) als voor situaties van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, nr. 52701/09, 

Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHMR 10 juli 2014, nr; 2260/10, Tanda-Muzinga v. Frankrijk, par. 68). 
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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 louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. 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 hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins/ privéleven hier te lande en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 juni 2014, nr. 227.900 en RvS 11 december 2015, nr. 233.222). 

 

Uit het bestreden bevel enkel gericht aan verzoeker blijkt geen enkele belangenafweging. Ook al kon op 

het ogenblik van de afgifte van het bestreden bevel nog niet gesteld worden dat “verzoekster werd 

toegelaten tot verblijf op basis van bewezen ernstige medische gronden”, moet wel worden vastgesteld 

dat de gemachtigde op de hoogte was van het feit dat de echtgenote van verzoeker op het grondgebied 

aanwezig is. Daarenboven werd voor de betekening van het thans bestreden bevel door zijn echtgenote 

een aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ingediend, omdat zij aan kanker lijdt. 

Nergens blijkt dat de gemachtigde het bestaan van de gezinsband tussen verzoekster en haar 

echtgenoot, verzoeker, betwist. Uit het administratief dossier blijkt dat enkel het bevel dat eerst ook werd 

genomen in hoofde van verzoekster op 4 oktober 2013 werd ingetrokken maar dat verzoeker wel het 

bevel betekend heeft gekregen om het grondgebied te verlaten enkel omdat verzoekster een aanvraag 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ingediend heeft en hij dit niet zou gedaan hebben. 

Daargelaten de vraag of een zekere vorm van belangenafweging ook uit het administratief dossier mag 

blijken en men in het kader van de rechten van verdediging niet moet vereisen dat deze uit de bestreden 

verwijderingsmaatregel moet blijken, kan thans de loutere afweging dat de echtgenote van verzoeker 

wel en hijzelf geen aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ingediend zou hebben 

niet op redelijke wijze worden aangenomen als een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek in het licht van 

artikel 8 van het EVRM. 

 

Het middel is gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

3.1 Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de eerste 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.  

 

3.2 Verzoekers hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de tweede 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  
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4. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de beslissing van de 

gemachtigde van 25 september 2013 van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 25 september 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 onontvankelijk verklaard wordt, worden 

verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten van 29 augustus 2013 wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing gericht tegen de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten van 29 augustus 2013 is zonder voorwerp. 

 

Artikel 4 

 

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van verweerder. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig mei tweeduizend zestien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


