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 nr. 169 183 van 7 juni 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X  

in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige 

kinderen X -  X -  X -   

X -  X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X, X, X, X X, op 4 augustus 2015 

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 en Administratieve 

Vereenvoudiging van 17 juni 2015 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. 

 

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 1 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 mei 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat H. BOURRY verschijnt voor 

de verzoekende partijen, en van advocaat A. DE MEU, 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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De verzoekende partijen, die verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn, dienen op 1 juni 2015 een 

aanvraag in voor een machtiging tot verblijf 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 (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

Op 17 juni 2015, met kennisgeving op 14 juli 2015, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing, waarvan 

de motieven luiden als volgt: 

 

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

01.06.2015 bij onze diensten werd ingediend door : 

T., X; (...) (R.R.: (...))  

geboren te Ticë op (...)  

T., S. (...) (R.R.: (...))  

geboren te Kline op (...)  

+ kinderen 

T., E; (...) (R.R.: (...))  

geboren te Turnhout op (...)  

T., D. (...) (R.R.: (...))  

geboren te Skenderaj op (...)  

T., A. (...) (R.R.: (...))  

geboren te Prishtine op (...)  

T., S. (...) (R.R.: (...))  

geboren te Prishtine op (...)  

T., M. (...) (R.R.: (...))  

geboren te Ypres op (...) nationaliteit: Kosovo 

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, zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankeliik is. 

 

Reden(en): 

: Artikel 9ter - § 3 5° - van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 

29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk werden reeds ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling. 

 

Er worden medische elementen aangehaald voor T.A. (...) 

 

Op 07.03.2012 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 02.02.2012. Betrokkene legt in zijn nieuwe verblijfsaanvraag een 

standaard medisch getuigschrift (en de bijlagen) voor waaruit blijkt dat haar gezondheidstoestand 

ongewijzigd is ten aanzien van de eerder ingediende aanvraag dd. 02.02.2012 (zie bevestiging arts dd. 

11.06.2015 in bijgevoegde gesloten omslag). Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt slechts 

de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene. In de beslissing dd. 07.03.2012 

werd reeds uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene. Indien de elementen reeds 

werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tôt 

verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag onontvankelijk te verklaren op 

basis van artikel 9ter §3 - 5° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de 

wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 

(BS 06.02.2012). 

 

Er worden medische elementen aangehaald voor T.S. (...) 

 

Op 07.03.2012 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 02.02.2012. Betrokkene legt in zijn nieuwe verblijfsaanvraag een 
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standaard medisch getuigschrift (en de bijlagen) voor waaruit blijkt dat haar gezondheidstoestand 

ongewijzigd is ten aanzien van de eerder ingediende aanvraag dd. 02.02.2012 (zie bevestiging arts dd. 

11.06.2015 in bijgevoegde gesloten omslag). Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt slechts 

de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene. In de beslissing dd. 07.03.2012 

werd reeds uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene. Indien de elementen reeds 

werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag onontvankelijk te verklaren op 

basis van artikel 9ter §3 - 5° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de 

wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 

(BS 06.02.2012). 

 

Er worden medische elementen aangehaald voor T.M. (...) 

 

Op 02.07.2014 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 25.09.2012. Betrokkene legt in zijn nieuwe verblijfsaanvraag een 

standaard medisch getuigschrift (en de bijlagen) voor waaruit blijkt dat haar gezondheidstoestand 

ongewijzigd is ten aanzien van de eerder ingediende aanvraag dd. 25.09.2012 (zie bevestiging arts dd. 

11.06.2015 in bijgevoegde gesloten omslag). Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt slechts 

de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene. In de beslissing dd. 02.07.2014 

werd reeds uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene. Indien de elementen reeds 

werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag onontvankelijk te verklaren op 

basis van artikel 9ter §3 - 5° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de 

wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 

(BS 06.02.2012).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verzoekende partijen in het beschikkend gedeelte van hun verzoekschrift vragen de kosten van 

het geding ten laste van de verwerende partij te leggen en de verwerende partij in haar nota vraagt de 

kosten ten laste van de verzoekende partijen te leggen, wijst de Raad erop dat de verzoekende partijen 

het voordeel van de kosteloze rechtspleging genieten, zodat aan geen van de partijen kosten van het 

geding ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers kosteloos. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In een eerste middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 8 van het 

EVRM.  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Verzoekers zijn de mening toegedaan dat de bestreden beslissing in strijd is met art. 8 EVRM. 

Een vreemdelinge verplichten tot terugkeer naar zijn land van herkomst, maakt een inmenging uit in zijn 

privé- en gezinsleven die overeenkomstig art. 8 E.V.RM slechts toegelaten is als ze bij de wet is 

voorzien en een maatregel vormt die in een democratische samenleving nodig is in het belang van de 

veiligheid van het land, de openbare veiligheid, het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Dit noodzakelijkheidscriterium houdt in dat de inmenging gebaseerd moet zijn op een dwingende vitale 

behoefte en dat ze met name evenredig is aan het wettige doel dat men wil bereiken. 

Het is dus belangrijk dat de overheid aantoont dat ze een juist evenwicht heeft proberen te bereiken 

tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk op het recht van de vreemdelinge op de 

eerbiediging van haar privé- en gezinsleven, wat niet blijkt uit de inhoud van de bestreden beslissing. 

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 gezins-/familieleven 

elders. Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezins- 

/familieleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezin-/familieleven 

in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

De dochters van verzoekers lopen sinds hun aankomst in België school. Verzoekers wensen dat de 

kinderen verder school lopen in België. A. (...) en S. (...) kunnen in België aangepast onderwijs volgen 
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gezien zij kampen met ernstige medische problemen. Zij lopen school in MPI het Sterrebos te Rumbeke. 

In hun land van herkomst is er voor de kinderen geen aangepast onderwijs waardoor de kinderen geen 

opleiding zouden kunnen genieten indien zij dienen terug te keren. 

Verzoekers hebben eveneens de nodige cursussen gevolgd om zich te integreren in onze maatschappij. 

Bovendien laten de medische problemen van de kinderen het niet toe om het land te verlaten. 

Verzoekers hebben geen contact meer met hun land van zijn herkomst. Een terugkeer naar hun land 

van herkomst, zou een serieuze stap terug zijn. 

Verzoekers beroepen zich dan ook terecht op art. 8 EVRM Artikel 8 EVRM beschermt onder meer de 

eerbiediging van het recht op een familie -en gezinsleven. 

Indien verzoekers verplicht zouden worden naar Kosovo terug te keren, zal dit tot gevolg hebben dat zij 

gescheiden zullen worden van zijn vrienden en kennissen. 

Een inmenging in het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven dient vooreerst voorzien te 

worden in de wet, maar tevens dient dit te beantwoorden aan één van de doelstellingen, zoals bepaald 

in art. 8 E.V.R.M. Tenslotte dient dit noodzakelijk te zijn in een democratische samenleving. 

Deze voorwaarden zijn niet vervuld, indien de inmenging voortvloeit uit een maatregel van verwijdering 

van het grondgebied van en vreemdeling, die met zijn land van herkomst geen andere band heeft dan 

zijn nationaliteit en wanneer de verwijdering de eenheid van het gezin in het gedrang kan brengen. (Hof 

Mensenrechten, 26 maart 1992, Beljoud / Frankrijk, J.dr. Jeun. 1992, afl. 117,58; T.V.R. 1992, afl. 

66,314, noot S. Parmentier).” 

 

3.1.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het eerste middel het volgende in haar nota 

met opmerkingen: 

 

“In het eerste middel halen verzoekers de schending aan van artikel 8 EVRM. 

Zij betogen door de bestreden beslissing zij gescheiden zullen worden van vrienden en kennissen. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit het administratief dossier blijkt dat het volledige 

gezin bevolen werd om het grondgebied te verlaten waardoor zij niet van elkaar gescheiden zullen 

worden en aldus geen schending van artikel 8 EVRM aantonen. 

In zoverre verzoekers verwijzen naar de banden die zij hier ten gevolge van hun integratie hebben 

uitgebouwd, dient te worden opgemerkt dat de Raad van State reeds meermaals heeft geoordeeld dat 

gewone sociale relaties niet worden beschermd door artikel 8 EVRM (RvS 23 januari 2002, nr. 102.840; 

RvS 15 februari 2005; nr. 140.615; RvS 14 november 2005, nr. 151.290; RvS 27 juni 2007, nr. 172.824). 

Een schending van artikel 8 EVRM wordt niet aangetoond. 

Het eerste middel is niet ernstig.” 

 

3.1.3. 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.” 

 

Wat de schending van artikel 8 van het EVRM betreft, stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing 

werd genomen zonder bevel om het grondgebied te verlaten en geen verwijderingsmaatregel inhoudt. 

Derhalve kan het middel dat de schending van artikel 8 EVRM beoogt niet dienstig aangevoerd worden 

(RvS 25 maart 2004, nr. 129.737; RvS 18 juni 2002, nr. 107.971; RvS 4 juli 2002, nr. 108.866).  

 

Ten overvloede wijst de Raad erop dat weliswaar kan worden aangenomen dat de verzoekende partijen 

menselijke contacten en een sociaal leven hebben opgebouwd, vrienden hebben gemaakt en 

ingeburgerd zijn. Deze elementen geven de verzoekende partijen niet het recht op illegale wijze in 

België te verblijven en door het opbouwen van deze banden een recht op verblijf te verkrijgen (RvS 12 

januari 2007, nr. 166.620). Evenmin ontneemt de bestreden beslissing haar de verdere uitbouw van dit 

leven. Waar de verzoekende partijen wijzen op het schoollopen van de minderjarige kinderen wordt erop 

gewezen dat dienaangaande de Raad van State reeds heeft gesteld dat artikel 8 EVRM geen waarborg 

inhoudt voor onderwijs op het Belgisch grondgebied (RvS 29 november 2006, nr. 165.277).  

 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. 
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3.2.1. In een tweede middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de 

zorgvuldigheidsplicht, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van de artikelen 9 en 9ter van de 

vreemdelingenwet en van artikel 3 van het EVRM. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de 

motivering afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Verzoekers betwisten in 

casu dat de motivering afdoende is. 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet op als rechter in hoger beroep 

die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid 

is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond 

daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). De 

aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel van de 

uitdrukkelijke motivering moet worden beoordeeld door de toetsing van de uitgedrukte motieven aan de 

gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen. Het onderzoek van de 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel vergt in casu dus tevens een onderzoek van de 

toepasselijke wetsbepaling, met name artikel 9ter van de vreemdelingenwet, bepaling waarvan de 

verzoekers de schending aanvoeren. 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde. 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

Artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet 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, 
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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. 

§ 1/1. De toekenning van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan worden 

geweigerd aan de vreemdeling die zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum door de 

ambtenaar-geneesheer of de geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde of de door 

de minister of zijn gemachtigde aangestelde deskundige en hiervoor ten laatste binnen de vijftien dagen 

na het verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft. 

§ 2. (…) 

§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk : 

1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat; 

2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 

wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat; 

Verzoekers voeren de schending van de materiële motiveringsplicht aan in samenhang met artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet en art. 3 EVRM. 

Artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet stelt dat de gemachtigde van de minister de aanvraag om 

machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaart “wanneer de ingeroepen elementen ter ondersteuning van 

de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige 

aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van de huidige bepaling.” 

Deze wetsbepaling geeft aan dat de bij de aanvragen ingeroepen elementen met elkaar dienen te 

worden vergeleken, waarbij de aanvraag onontvankelijk dient te worden verklaard indien deze 

elementen dezelfde zijn. De wetgever heeft aldus willen verhinderen dat aanvragen om machtiging tot 

verblijf om medische redenen tot in het oneindige worden ingediend, laat staan dat ze zouden worden 

ingediend als een verdoken beroep tegen reeds definitief in het rechtsverkeer aanwezige 

administratieve rechtshandelingen. 

Verzoekers erkennen dat de aard van de aandoening dezelfde is, doch de ernst ervan kan geenszins 

vergeleken worden met de initiële aanvraag. Verwerende partij stelt zonder meer dat aandoening 

dezelfde is, doch laat na de ernst van de aandoening te onderzoeken. Verwerende partij gaat voorbij 

aan het feit dat de kinderen thans maximale therapie krijgen, doch dat de gezondheidssituatie er 

geenszins op verbetert. Er zijn ondertussen reeds diverse medische interventies geweest. Zonder meer 

stellen dat er sprake is van exact dezelfde aandoeningen is kennelijke onredelijk. 

Verzoeker zijn de mening toegedaan dat de arts-adviseur kennelijk onredelijk te werk ging door in vast 

te stellen dat er geen enkele nieuwe diagnose werd gesteld en dat de eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand slechts wordt bevestigd, waardoor er niet rechtsgeldig kon worden geconcludeerd 

dat de ingeroepen elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het 

bekomen van een machtiging tot verblijf. 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet houdt in dat er enerzijds gevallen zijn van een vreemdeling die 

actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn 

fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de fysieke integriteit 

moet imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. Anderzijds is er 

het geval van de vreemdeling waarbij er actueel geen reëel risico is voor diens leven of fysieke integriteit 

en die dus in principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling voorhanden is voor zijn 

ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het risico loopt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval geen acute 

levensbedreigende ziekte, er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de ingeroepen 

ziekte of aandoening (RvS, nrs.229.072 en 229.073 van 5 november 2014). 

Verzoekers dienden vooreerst aan te tonen dat zij leiden aan een levensbedreigende ziekte of 

aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn fysieke integriteit, minstens dat zo er geen sprake 

is van een levensbedreigende ziekte of aandoening er een zekere vorm van ernst van de ziekte / 

aandoening voorhanden is. 

Verzoekers voegden bij hun aanvraag in bijlage een standaard medisch certificaat dat werd opgesteld 

door Dr. S.D.M. (...). Tevens voegden verzoekers een medisch verslag van Dr. E.S. (...), verbonden aan 

de groep kindergeneeskunde – pediatrie van het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper. Tenslotte legden 

verzoekers een schrijven voor van Prof. Dr. K. D. (...), verbonden aan het centrum Menselijke 

Erfelijkheid van het UZ Leuven. 

.A. (...) vast zoals 

vereist door art. 9 ter Vreemdelingenwet: 

Er is sprake van recidiverende status epilepticus zelfs onder maximale behandeling. Er zijn regelmatige 

aanvallen, zelfs onder huidige maximale therapie. Er is een ernstige mentale retardatie tgv recurrente 

status epilepticus. 
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T.M. (...) 

voldoende vast zoals vereist door art. 9 ter Vreemdelingenwet: 

Er is sprake van recidiverende status epilepticus zelfs onder maximale behandeling. Er zijn regelmatige 

aanvallen, zelfs onder huidige maximale therapie. Er is een ernstige mentale retardatie tgv recurrente 

status epilepticus. 

sche attesten stellen de ernst van de medische toestand van verzoekster T.S. (...) 

voldoende vast zoals vereist door art. 9 ter Vreemdelingenwet: 

Er is sprake van recidiverende status epilepticus zelfs onder maximale behandeling. Er zijn regelmatige 

aanvallen, zelfs onder huidige maximale therapie. Er is een ernstige mentale retardatie tgv recurrente 

status epilepticus. 

Verzoekers wijzen erop dat in 2014 er 7 epilepsie aanvallen waren waarvoor medische interventie 

noodzakelijk was. In 2015 waren er reeds 2 medische interventies noodzakelijk. 

De ernst van de gezondheidstoestand van verzoekers alsmede de huidige medische en sociale situatie 

in Kosovo, houdt voor verzoekers een reëel risico in voor hun fysieke integriteit en een reëel risico in op 

een onmenselijke of vernederende behandeling. 

In de gevoegde medisch attesten bij hun aanvraag werd erop gewezen dat er ernstige complicaties 

zullen zijn zo de behandeling wordt stopgezet: 

Status epilepticus met ernstige gevolgen indien gepaste behandeling of toegang tot gezondheidszorg 

afwezig is. Mogelijk dood tot gevolg indien niet gecoupeerde status epilepticus. 

Er dient gestreefd te worden naar strikte controle onder continue toediening van de medicatie. Niet 

continu innemen van medicatie zal toename status epilepticus tot gevolg hebben. 

Verzoekers wijzen erop dat de nodige zorg en behandeling niet voorhanden is. De nodige medicatie is 

niet voorhanden. Verzoekers verwijzen naar een rapport van het IOM van Juni 2014 

The Kosovo Ministry of Health (MoH), established February 2002, is responsible for monitoring, 

supervising and supporting the health care system in general. More concretely it is responsibility of MoH 

to do the policy/ies development, strategic planning, licensing for all health institution whether private or 

public, quality assurance for all medical related tools and services, as well as budgeting. The healthcare 

structures in Kosovo can at present stage not provide health for all, the problem being most notably in 

rural areas, and large parts of the population have no access to healthcare services or health 

information. A comprehensive review or analysis of the health situation in Kosovo is yet to be conducted. 

Despite the significant investments made with the support of the international and NGO community, the 

healthcare system in Kosovo is not able to cover even the basic health needs at present. There remain 

significant deficiencies in the provision of healthcare services, and extremely limited access to 

specialized health services to the whole of the population. Joint efforts have been made by the different 

stakeholders including the Ministry of Health, the International Federation, UNICEF and the local Red 

Cross organizations to improve the healthcare knowledge and awareness of the population by 

organizing courses on reproductive health and family planning, general family health issues, good 

parenting and better practice to prevent disease in the rural and urban areas through certified public 

health trainers. Also, the Red Cross organizations are increasing the awareness about the risk of HIV 

and AIDS among the targeted populations with special emphasis on youth. The Law on health insurance 

was approved by the Assembly on 10.04.2014 and will be in place from January 2015. According to the 

chapter II, article 11 repatriated persons based on the bilateral agreements of Kosovo with other states 

in the first year after repatriation are exempt from the premium payment. Still some medications from the 

essential list of supplies (drugs to be supplied by MoH) are missing and patients have to cover the costs. 

(…) 

In addition, the following considerations should be taken into account: 

The official health care system currently procures only essential drugs needed for the common 

condition. Consequently, many patients with rare, chronic diseases (e.g. lack of growth hormone, 

hemophilia, HIV/AIDS) will not be able to find the drugs they need in the public health care institutions or 

in the state pharmacies, except drugs/medicine from the essential list, as approved by the MoH. 

Private pharmacies may be able to import the drugs they need, but they are likely to be expensive and 

the supply may be uncertain. Patients with conditions that require regular laboratory control (e.g. 

transplantation patients taking immunosuppressive drugs) may not be able to find the necessary 

laboratory tests. 

http://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-

DB/EN/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/cfs_kosovo-

dl_en.pdf?__blob=publicationFile 

In het gezin van verzoekers lijden drie kinderen aan dezelfde aandoening. Deze aandoening vereist 

dagelijks de nodige medicatie. Voor deze aandoening is een zeer strikte toediening absoluut omdat 

anders de bloedwaarden (dwz de concentratie van de medicatie in het bloed) onmiddellijk zakken en er 

een verhoogd risico op epileptische aanvallen is. 
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De toestand in Kosovo maakt een regelmatige, strikte toediening onmogelijk voor verzoekers, met alle 

gevolgen vandien. Verzoekers wijzen erop dat ondanks de stikte controle op heden nog regelmatige 

epileptische insulten zijn. 

Verzoekers beschikken geenszins over de nodige middelen om de kosten van dergelijke behandeling te 

dekken. Verzoekers verwijzen tevens naar het rapport van IOM van juni 2014 waarin gehandeld word 

over de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt: 

Unemployment and poverty are the main factors that could derail Kosovo's stability. Almost 40,000 

people have no regular income and require government assistance. The government aid totals 60 to 

110EUR a month, much less than what a family needs to make a normal living in the country. 

Emigration plays a major role in keeping families out of extreme poverty. More than half a million 

Kosovars work in Western countries (Germany – 29.98% and Switzerland – 23.18%) and send money 

home, helping to keep their loved ones afloat financially. A study by the Statistical Office of Kosovo and 

the World Bank said that migration and remittances have been effective ways for households to protect 

themselves from falling into poverty. It estimated that one in five Kosovars has at least one relative 

abroad sending them funding. Remittances from the diaspora are estimated to account for about 14% of 

GDP, whereas activities from various donors and aid present another 7.5% of GD. Kosovo has the 

highest unemployment rate in the Western Balkans -- around 35.1% (according to the Kosovo Agency of 

Statistics, 2012 publishing) of the working-age population is without a job.Youth unemployment rate (15-

24 years) 55.3%. It also has an extremely young population, with half of its citizens under the age of 25. 

Kosovo has a young population, and young people in Kosovo are disproportionately poor, such as over 

40 percent of poor people are below the age of 20, and 60 percent of the poor are less than 30 years 

old. This means that some 30,000 people join the job market every year with little prospect of 

employment (until the end of 2011, 325.261 persons are registered as unemployed). 

http://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-

DB/EN/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/cfs_kosovo-

dl_en.pdf?__blob=publicationFile 

Verzoekers wijzen erop dat drie kinderen van het gezin kampen met dezelfde problematiek. Het is 

duidelijk dat het gezin van verzoekers niet in de mogelijkheid is om dergelijk kost te dragen. Er kan 

evenmin verwacht worden dat familieleden van verzoekers hen zullen bijspringen. Gelet op de 

algemene sociale en economische situatie in Kosovo is dit niet eens mogelijk. 

Verzoekers wijzen erop dat er in Kline geen aangepast onderwijs is voor kinderen met epilepsie. Het is 

duidelijk dat er in Kosovo nergens aangepast onderwijs is voor kinderen met een dergelijke 

problematiek. Bovendien is het al te gemakkelijk te stellen dat verzoekers zich maar ergens anders in 

Kosovo moeten vestigen. Verzoekers hebben geen connecties en geen middelen om in Kosovo een 

andere woning te bekomen. Bovendien zijn zij reeds sinds 2011 in België en hebben zij geen contacten 

meer in Kosovo. Het is voor hen onmogelijk om zich met 5 kleine kinderen, waaarvan drie met zware 

epilepsieproblemen zomaar te vertrekken naar Kosovo zonder enig opvangnetwerk aldaar en zonder 

garanties op een woning, onderwijs, aangepaste geneesmiddelen ,…. 

Bovenstaande toont dan ook onomstotelijk aan dat verzoekers op zodanige wijze lijden aan een ziekte 

dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor hun leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in hun land 

van herkomst. 

Het onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM betreft meer dan het louter 

beantwoorden van de vraag of het voor betrokkene fysiek mogelijk is om te reizen of de vraag of de 

verwijdering een reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit of het leven van de betrokkene. Het 

EHRM heeft oog voor alle omstandigheden die een aanhangige zaak betreffen, en dus ook voor de 

algemene omstandigheden in het land van herkomst alsook de persoonlijke situatie van een 

vreemdeling in dat land van herkomst. Het is immers mogelijk dat factoren en omstandigheden, die op 

zichzelf genomen geen aanleiding geven tot een schending van artikel 3 van het EVRM, in hun 

combinatie wel aanleiding kunnen geven tot een schending van artikel 3 van het EVRM. Aldus motiveert 

het EHRM in haar arresten, zelfs als reeds is vastgesteld dat de ziekte van betrokken vreemdeling 

heden zich niet in een terminale of kritieke fase bevindt, ook verder met betrekking tot de eventuele 

beschikbaarheid van een medische behandeling in het land van herkomst en de eventuele 

aanwezigheid van een sociale of familiale opvang in het land van herkomst (zie in deze zin EHRM 29 

mei 1998, nr. Karara v. Finland (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, 

SCC v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 24 juni 2003, nr. 13669/03, Henao v. Nederland 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 25 november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan v. Nederland 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 17 januari 2006, nr. 50278/99, Aoulmi v. Frankrijk, par. 57-60; 

EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, N. v. Verenigd Koninkrijk, par. 46-51; EHRM 20 december 2011, nr. 

10486/10, Yoh-Ekale Mwanje v. België, par. 81 e.v.) 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

Aldus blijkt dat de ambtenaar-geneesheer door enkel te onderzoeken of de aandoeningen direct 

levensbedreigend zijn, in de zin dat er sprake is van een kritieke gezondheidstoestand of een 

vergevorderd stadium van de ziekte, zonder verder onderzoek naar de mogelijkheden van een 

behandeling in het land van herkomst, de rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 van het EVRM bij 

de verwijdering van zieke vreemdelingen, te beperkend interpreteert. 

Een terugkeer naar het land van oorsprong zou een verergering betekenen van de 

gezondheidstoestand van verzoekers die zich dan ook niet correct en adequaat zouden kunnen doen 

verzorgen. Bovendien kan men enerzijds in Kosovo niet beschikken over een aanvaardbaar kwalitatief 

niveau van medische verzorging (cf. RvS 7 mei 2001, nr. 95.175), anderzijds bestaat er geen systeem 

van sociale zekerheid waarop verzoeker kan terugvallen (cf. RvS 18.03. 199S, nr. 72.594) 

Gelet op de redactie van art. 9 Ter V.w. houdt deze bepaling duidelijk twee mogelijkheden in wat betreft 

de ziekte voorgelegd door verzoekers, met name: 

- de ziekte houdt een reëel risico in voor het leven of voor de fysieke integriteit, of 

- de ziekte houdt een reëel risico in op onmenselijke of vernederende behandeling doordat er geen 

adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst of het land van verblijf. 

Uit deze redactie blijkt dat ook aanleiding kan geven tot het verlenen van een machtiging tot verblijf om 

medische redenen, de omstandigheid dat er in het land van herkomst of verblijf geen adequate 

behandeling aanwezig is voor verzoekers ziekte of aandoening. 

Verzoekers stellen vast dat in de bestreden beslissing de gemachtigde verwijst naar het advies van de 

ambtenaar-geneesheer v, dat bij de bestreden beslissing werd gevoegd en waaruit blijkt dat het 

voorliggende medische dossier niet toelaat het bestaan vast te stellen van een graad van ernst zoals 

vereist door artikel 3 van het EVRM zoals geïnterpreteerd door het EHRM dat een aandoening eist die 

levensbedreigend is gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de 

ziekte. Concreet stelt de ambtenaar-geneesheer dat uit de beschikbare medische gegevens geen 

aandoening blijkt die een actueel reëel risico inhoudt voor het leven van de betrokkenen of een actuele 

kritieke gezondheidstoestand. 

Verzoekers verwijzen naar het arrest van de Raad van State van 28 november 2013 (nr. 225.633), 

waarbij het volgende werd gesteld: 

“De hierboven genoemde "hoge drempel" van artikel 3 van het EVRM is niet bepalend voor de 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. "De wetgever [heeft] de toekenning van een 

verblijfsrecht om medische redenen [niet] volledig willen verbinden aan het EVRM en de rechtspraak 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens". De toepassingsvoorwaarden van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet zijn immers ruimer dan die van artikel 3 van het EVRM. Artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet kan niet enkel kan worden toegepast wanneer de aandoening een reëel risico voor 

het leven van de betrokkene inhoudt, maar ook voor zijn fysieke integriteit of wanneer de ziekte een 

reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst. Het gaat inderdaad om verschillende hypotheses, waarvan de 

laatste losstaat van en verder gaat dan de basisvereiste voor de toepassing van artikel 3 van het EVRM. 

Het vormt een schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet om de aanvraag om machtiging tot 

verblijf te verwerpen, enkel omdat niet aan de voorwaarden van artikel 3 van het EVRM was voldaan en 

zonder verder te onderzoeken of het niet gaat om een ziekte die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van 

herkomst”. 

Bij het onderzoek naar de vraag of de ziekte een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit of op een onmenselijke of vernederende behandeling doordat er geen adequate behandeling 

beschikbaar is in het land van herkomst of het land van verblijf, blijkt dat de gemachtigde ter zake artikel 

3 van het EVRM heeft gehanteerd. 

Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 225.633 van 28 november 2013 dat stelt dat “de 

toepassingsvoorwaarden van artikel 9ter van de vreemdelingenwet […] ruimer [zijn] dan die van artikel 3 

van het EVRM” impliceert de wijze waarop de gemachtigde motiveert aan de hand van de criteria vervat 

in artikel 3 van het EVRM een verenging van de toetssteen voor medische regularisatie. Het bestuur 

gaat hier voorbij aan de draagwijdte van artikel 9ter van de vreemdelingenwet door de vraag naar de 

‘adequate behandelingsmogelijkheden’ rechtstreeks te koppelen aan het criterium vervat in artikel 3 van 

het EVRM en niet zelf te onderzoeken of er in het land van herkomst in kwestie, afdoende adequate 

behandelingsmogelijkheden voorhanden zijn. Het criterium van een vergevorderd, kritiek dan wel 

terminaal of levensbedreigende stadium van de aandoening(-en) waaraan betrokken lijdt is niet het 

criterium vervat in artikel 9ter van de vreemdelingenwet, minstens omvat het niet alle mogelijkheden op 

medische regularisatie zoals deze aangeboden worden in deze bepaling naar de wil van Belgische 

wetgever. Artikel 3 van het EVRM biedt een bepaalde minimumbescherming maar verbiedt evenwel niet 

dat het nationale recht een ruimere bescherming voorziet (RvS., nr. 225.633 van 28 november 2013). 
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Er kan niet worden betoogd dat de hoge drempel voorzien in de aangehaalde rechtspraak van het 

EHRM – d.w.z. de aandoening dient levensbedreigend te zijn gezien de kritieke gezondheidstoestand of 

het dient te gaan om een zeer gevorderd stadium van de ziekte – bepalend is bij de toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, aangezien dit geen afbreuk kan doen aan een duidelijke 

wetsbepaling die twee verschillende situaties beoogt. (RvS 28 november 2013, nr. 225.632 en 225.633) 

Een schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet is aangetoond.” 

 

3.2.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het tweede middel het volgende in haar nota 

met opmerkingen: 

 

“In het tweede middel halen verzoekers de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht, artikel 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet en van artikel 3 EVRM. 

Zij betwisten niet dat de ingeroepen medische aandoeningen reeds werden aangehaald in een vorige 

regularisatieaanvraag doch betogen dat de ernst ervan geenszins vergeleken kan worden met de initiële 

aanvraag. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat het loutere feit dat er nieuwe documenten worden 

voorgelegd bij de nieuwe aanvraag, waaruit blijkt dat de aandoening persisteert, belet geenszins te 

concluderen dat de medische elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige 

aanvraag. Immers, er werd reeds geoordeeld over de aandoening op zich, onafhankelijk wat de 

mogelijke bijwerkingen zijn. Een behandeling, zelfs indien levenslang noodzakelijk, is beschikbaar en 

toegankelijk in het land van herkomst. 

De verwerende partij – die er toe gehouden is om bij een meervoudige aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet na te gaan of er nieuwe elementen worden 

ingeroepen die niet eerder voorlagen bij de vorige aanvra(a)g(en) – kan de vermeldingen in het verplicht 

bij te voegen standaard medisch getuigschrift als uitgangspunt nemen voor haar beoordeling. De 

wetgever heeft, zoals reeds aangehaald, immers duidelijk vooropgesteld dat uit het standaard medisch 

getuigschrift de aandoeningen dienen te blijken die worden ingeroepen ter ondersteuning van de 

aanvraag, dat hierin de graad van ernst van de aandoeningen dient te worden aangeduid en dat de 

vereiste behandeling dient te blijken. Die zienswijze sluit aldus aan bij de wil van de wetgever om de 

procedure duidelijk te omkaderen. Er kan dan ook worden aangenomen dat de verwerende partij zich bij 

de beoordeling of er nieuwe elementen worden ingeroepen die niet eerder werden ingeroepen bij de 

vorige aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, steunt op 

de gegevens van het standaard medisch getuigschrift, nu de overige bij de aanvraag gevoegde 

medische stukken enkel een verdere verduidelijking kunnen inhouden van de aandoeningen en van de 

vermeldingen zoals die reeds blijken uit het gevoegde standaard medisch getuigschrift (cfr. Arrest Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen, nr. 98 854, d.d. 14 maart 2013). 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt: 

“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.” 

Artikel 9ter, § 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt verder als volgt: 

“De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: [...] 5° in de gevallen bepaald in 

artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag tot 

machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het 

bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van de huidige bepaling.” 

De bestreden beslissing geeft duidelijk aan dat geen nieuw ingeroepen elementen blijken ten opzichte 

van de eerste medische regularisatieaanvraag. Het is de gemachtigde van de staatssecretaris die 

overeenkomstig artikel 9ter, §3-5° van de Vreemdelingenwet, bevoegd is om zich uit te spreken over de 

aanwezigheid van nieuwe medische elementen. Deze heeft derhalve geheel binnen de hem toegekende 

bevoegdheid de aanvraag onontvankelijk verklaard. Hij diende dienaangaande geen advies in te winnen 

van een geneesheer. 

Er dient ook op gewezen te worden dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht niet zover gaat dat een 

overheid de motieven van de motieven van een beslissing zou moeten geven (RvS 18 september 2009, 

nr. 196.182). Er blijkt ook geenszins dat de motivering van de bestreden beslissing een loutere 

algemene stijlformule betreft. Ten overvloede dient bovendien geduid te worden dat zelfs indien een 

beslissing is gemotiveerd met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een 

stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, dit loutere feit op zich alleen nog niet betekent 
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dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171, RvS, 

27 juni 2007, nr. 172.821). 

De motivering van de bestreden beslissing is pertinent en draagkrachtig en stelt verzoekende partij in 

staat te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door hen bestreden beslissing is 

gegrond, derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 

105.103). 

De bestreden beslissing verklaart de aanvraag onontvankelijk bij gebrek aan nieuwe medische 

elementen in vergelijking met een vorige aanvraag 9ter. 

De arts-adviseur heeft in zijn medisch advies d.d. 2 juli 2014 gemotiveerd dat de medische behandeling 

beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst, er geen bewijzen werden voorgelegd dat 

verzoekers werkonbekwaam zijn en er uit het gehoor bij de CGVS is gebleken dat zij nog familie in 

Kosovo hebben. 

Het tweede middel is niet ernstig.” 

 

3.2.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, die onder meer stellen dat beslissingen met 

redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de 

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren 

met de middelen die het recht hem verschaft. Ze 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 de 

verzoekende partijen de motieven van de bestreden beslissing kennen, zodat het doel van de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.  

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat zij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseren, zodat een schending 

van de materiële motiveringsplicht wordt beoogt. Nazicht van de materiële motivering vergt in casu 

nazicht van de aangevoerde schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij een onderzoek naar de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd 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 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). Nazicht van de materiële motivering houdt in casu nazicht in van de aangevoerde 

schending van artikel 9ter, §3, 5° van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet luidde op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing 

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 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. 

§ 1/1 
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De toekenning van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan worden geweigerd aan 

de vreemdeling die zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum door de ambtenaar-

geneesheer of de geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde of de door de minister 

of zijn gemachtigde aangestelde deskundige en hiervoor ten laatste binnen de vijftien dagen na het 

verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft. 

§ 2 

Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, eerste lid, aan door middel van een 

identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden: 

1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene; 

2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het 

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 

3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; 

4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene. 

De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschillende bewijselementen die, samen 

genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op 

voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° 

en 4°, en minstens één van de elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°. 

De verplichting om zijn identiteit aan te tonen is niet van toepassing op de asielzoeker wiens 

asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 

van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep 

heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is 

uitgesproken. De vreemdeling die van deze vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de aanvraag. 

§ 3 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat; 

2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 

wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat; 

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; 

4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een 

ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk; 

5° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling. 

§ 4 

De vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van deze bepaling, wanneer de minister of zijn 

gemachtigde van oordeel is dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene 

handelingen gepleegd heeft bedoeld in artikel 55/4. 

(…)” (eigen onderlijning) 

 

De Raad wijst er op dat het motief van de bestreden beslissing erin bestaat dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet op grond van § 3, 5° van 

ditzelfde wetsartikel onontvankelijk wordt verklaard omdat de ingeroepen elementen ter ondersteuning 

van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 1 juni 

2015 reeds werden ingeroepen in het kader van de aanvragen van 2 februari en 25 september 2012, 

terwijl de aandoeningen van de drie minderjarige dochters van de verzoekende partijen niet zouden 

verschillen ten aanzien van de eerder ingediende aanvragen en de nieuwe voorgelegde medische 

getuigschriften slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand bevestigen. De ambtenaar-

geneesheer oordeelt dat het om exact dezelfde aandoeningen gaat.  

 

Dit determinerend motief is correct en vindt steun in het administratief dossier.  

 

Vooreerst kan worden opgemerkt dat de verzoekende partijen in hun middel erkennen dat het om 

dezelfde aandoeningen gaat. Uit het administratief dossier blijkt dat 3 van de minderjarige dochters 

lijden aan epilepsie. De verzoekende partijen houden echter voor dat de ernst van de aandoeningen 

geenszins kan worden vergeleken met de initiële aanvragen, waarbij zij nog aangeven dat de kinderen 
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thans maximale therapie zouden krijgen, dat de gezondheidssituatie er niet op verbetert en dat er 

ondertussen verschillende medische interventies zijn geweest. Zij verwijten de verwerende partij de 

ernst van de aandoeningen niet te hebben onderzocht. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat voor de dochters A. en S. op 2 februari 2012 een aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet werd ingediend. Beide 

aanvragen gingen vergezeld van een standaard medisch getuigschrift van 23 januari 2012 ingevuld door 

dr. S.D.M. voor beide dochters geldt de diagnose epilepsie en mentale retardatie, en een recidiverende 

status epilepticus, waarbij in blokletters wordt aangegeven dat het een levensbedreigende aandoening 

betreft. Er wordt verduidelijkt dat het gaat om ernstige refractaire epilepsie in familiale context, wat 

mogelijks wijst op het Dravet syndroom, dat er sprake is van regelmatige aanvallen, zelfs onder 

therapie, en dat de ernstige mentale retardatie het gevolg is van de recurrente status epilepticus. Beide 

dochters worden medicamenteus behandeld en de behandeling is levenslang noodzakelijk. De arts stelt 

dat een stopzetting van de behandeling resulteert in een status epilepticus met ernstige gevolgen en 

benadrukt dat het gaat om een levensbedreigende aandoening, waarvan de evolutie en prognose 

negatief is.  

 

Op 25 september 2012 werd voor de dochter M., op dat ogenblik 8 maanden oud, een aanvraag op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ingediend. Ook voor haar geldt de diagnose in het 

standaard medisch getuigschrift van 14 september 2012 van dr. S.D.M. “aangeboren erfelijke vorm van 

epilepsie, syndroom van Dravet”, waarbij wordt aangegeven dat het dezelfde aandoening betreft als 

deze van de twee zusjes A. en S. waarvoor eerder een aanvraag werd ingediend. De arts stelt verder 

dat het gaat om een zeer ernstige vorm van epilepsie waarbij regelmatige koortsstuipaanvallen 

voorkomen, en waarbij continue monitoring noodzakelijk is om ten allen prijze aanvallen te voorkomen. 

Onvoldoende opvolging en behandeling geeft volgens de arts, zeker op deze jonge leeftijd, mentale en 

motorische retardatie tot gevolg. Ook hier verduidelijkt de arts de medicamenteuze behandeling en geeft 

zij aan dat deze levenslang noodzakelijk is. Als mogelijk gevolg van een stopzetting van de 

noodzakelijke behandeling voorziet de arts een status epilepticus met ernstige retardatie en mogelijks 

de dood tot gevolg. Mantelzorg is noodzakelijk.  

 

Vervolgens blijkt dat de verzoekende partijen op 1 juni 2015 opnieuw een aanvraag in toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet indienden voor de dochters S., A. en M. De ambtenaar-

geneesheer stelde op 11 juni 2015 voor elk van hun een advies op, advies dat de basis vormt voor de in 

casu bestreden beslissing.  

 

Het advies van de ambtenaar-geneesheer van 11 juni 2015 luidde voor S. als volgt: 

 

“U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag d.d. 01.06.2015 en d.d. 02.02.2012 te 

vergelijken. 

Betrokkene legt in haar aanvraag d.d. 01.06.2015 een standaard medisch getuigschrift voor opgesteld 

door dr. S.D.M. (...) op 18 mei 2015. Uit dit medisch getuigschrift en de medische stukken d.d. 

16.03.2015 blijkt dat de aandoening van betrokkene zoals hier beschreven in wezen niet verschilt van 

de aandoening beschreven in het medisch attest gevoegd bij de 9ter aanvraag d.d. 02.02.2012 

waarvoor DVZ op 07.03.2012 reeds een beslissing heeft genomen. Het gaat om exact dezelfde 

aandoening.” 

 

Het advies van de ambtenaar-geneesheer van 11 juni 2015 luidde voor A. als volgt: 

 

“U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag d.d. 01.06.2015 en d.d. 02.02.2012 te 

vergelijken. 

Betrokkene legt in haar aanvraag d.d. 01.06.2015 een standaard medisch getuigschrift voor opgesteld 

door dr. S.D.M. (...) op 18 mei 2015. Uit dit medisch getuigschrift en de medische stukken d.d. 

25.06.2014, 19.06.2014 en 17.10.2012 blijkt dat de aandoening van betrokkene zoals hier beschreven 

in wezen niet verschilt van de aandoening beschreven in het medisch attest gevoegd bij de 9ter 

aanvraag d.d. 02.02.2012 waarvoor DVZ op 07.03.2012 reeds een beslissing heeft genomen. Het gaat 

om exact dezelfde aandoening.” 

 

Het advies van de ambtenaar-geneesheer van 11 juni 2015 luidde voor M. als volgt: 

 

“U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag d.d. 01.06.2015 en d.d. 25.09.2012 te 

vergelijken. 
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Betrokkene legt in haar aanvraag d.d. 01.06.2015 een standaard medisch getuigschrift voor opgesteld 

door dr. S.D.M. (...) op 18 mei 2015. Uit dit medisch getuigschrift en de medische stukken d.d. 

03.04.2015 en 28.03.2015 blijkt dat de aandoening van betrokkene zoals hier beschreven in wezen niet 

verschilt van de aandoening beschreven in het medisch attest gevoegd bij de 9ter aanvraag d.d. 

25.09.2012 waarvoor DVZ op 02.07.2014 reeds een beslissing heeft genomen. Het gaat om exact 

dezelfde aandoening.” 

 

Uit de standaard medische getuigschriften van 18 mei 2015 van dr. S.D.M. die werden gevoegd aan de 

meest recente aanvragen, namelijk de aanvragen van 1 juni 2015, blijkt dat dochter S. nog steeds wordt 

gediagnosticeerd met zeer ernstige refractaire epilepsie in familiale context met regelmatige aanvallen, 

zelfs onder de huidige maximale therapie. Er is opnieuw sprake van mentale retardatie ten gevolge van 

recurrente status epilepticus, waarbij er sprake is van een medicamenteuze behandeling. Ook geeft de 

arts mee dat de laatste ziekenhuisopname dateert van maart 2015 en dat er in 2014 7 aanvallen waren 

waarvoor medische interventie noodzakelijk was. De duur van de noodzakelijke behandeling wordt 

opnieuw ingeschat op levenslang. De arts antwoordt op de vraag naar de gevolgen van een stopzetting 

van de behandeling “Status epilepticus met ernstige gevolgen indien gepaste behandeling of toegang tot 

gezondheidszorg afwezig is. Mogelijk dood tot gevolg indien niet gecoupeerde status epilepticus”. De 

prognose is ongunstig, en er moet worden gestreefd naar strikte controle onder continue toediening van 

medicatie. Een niet continu innemen van de medicatie zal een toename van de status epilepticus tot 

gevolg hebben. Het standaard medisch getuigschrift van 18 mei 2015 met betrekking tot dochter A. is, 

op de specificaties met betrekking tot de laatste interventies en hospitalisaties en de exacte (dosering 

van) medicatie na, identiek ingevuld. Voor A. zou de laatste opname dateren van juni 2014, er wordt 

niks geschreven over mogelijke interventies. Hetzelfde geldt voor het standaard medisch getuigschrift 

met betrekking tot dochter M., waarbij wordt gepreciseerd dat de laatste ziekenhuisopname dateert van 

april 2015, dat er in 2014 12 epileptische aanvallen waren waarvoor medische interventie vereist was, 

en in 2015 6 aanvallen.  

 

Gelet op het voorgaande komt het de Raad kennelijk redelijk voor dat de ambtenaar-geneesheer, in zijn 

adviezen waarop de bestreden beslissing werd gebaseerd, oordeelde dat er sprake is van een identieke 

aandoening. De verzoekende partijen erkennen zelfs dat de aard van de aandoeningen dezelfde is, 

maar stellen dat de ernst verschillend is. Zij laten echter na concreet aan te tonen waarop zij deze 

stelling baseren. Waar zij er op wijzen dat de gezondheidstoestand van hun drie dochters er niet op 

verbetert, dient de Raad op te merken dat zowel in de eerdere als in de aanvragen die hebben geleid tot 

de in casu bestreden beslissing werd aangegeven dat er sprake is van levensbedreigende 

aandoeningen waarvoor een levenslange behandeling noodzakelijk is. In de aanvragen van 2 februari 

en 25 september 2012 werd geenszins een verbetering van de gezondheidstoestand vooropgesteld, in 

tegendeel. Bovendien blijkt uit het standaard medisch getuigschrift van 2 februari 2012 met betrekking 

tot A. uitdrukkelijk dat zij “zelfs onder de huidige therapie” regelmatig aanvallen krijgt. Ook voor de 

andere zussen blijkt uit een integrale lezing van de standaard medische getuigschriften dat zij ten tijde 

van de eerdere aanvragen epileptische aanvallen kregen terwijl zij onder behandeling zijn. In zoverre de 

verzoekende partijen menen dat uit het feit dat er op heden zelfs onder maximale behandeling nog 

sprake is van epileptische aanvallen, kan worden afgeleid dat de situatie ernstiger zou zijn, kan zij dus 

niet worden gevolgd. Bovendien blijkt uit geen enkel stuk dat de dochters ten tijde van de eerdere 

aanvragen nog niet de maximale behandeling kregen. Evenmin kunnen de verzoekende partijen uit de 

recente standaard medische getuigschriften afleiden dat de ernst van de aandoeningen heden niet kan 

worden vergeleken met de ernst ten tijde van de initiële aanvragen omdat de ambtenaar-geneesheer in 

de attesten van 18 mei 2015 uitweidt over het aantal interventies en/of hospitalisaties.  

 

Daarnaast kan worden opgemerkt dat de verzoekende partijen in de aanvragen van 1 juni 2015 niet 

hebben gewezen op elementen die verschillen ten opzichte van de eerdere aanvragen, laat staan dat zij 

wezen op een verslechtering van de gezondheidstoestand of een “ernstiger” situatie. 

 

De verzoekende partijen kunnen niet zonder meer voorhouden dat de verwerende partij niet “zonder 

meer (kan) stellen dat er sprake is van dezelfde aandoeningen”, waarbij zij zelf nalaten aan te tonen 

waarin de aanvragen ten opzichte van elkaar verschillen.  

 

De verzoekende partijen tonen verder niet aan dat de ambtenaar-geneesheer de ernst van de 

aandoeningen niet in rekening zou hebben gebracht. 
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Voor het overige dient te worden opgemerkt dat het betoog van de verzoekende partijen niet is gericht 

tegen het aan de bestreden beslissing ten grondslag liggende determinerende motief zoals hierboven 

geschetst.  

 

Waar zij betogen dat de noodzakelijke medicatie niet voorhanden is in Kosovo, dat zij niet over de 

nodige middelen beschikken om de kosten van de behandelingen te dekken en dat er ginds geen 

aangepast onderwijs is voor hun kinderen, betoog dat zij staven met een rapport van het IOM, berust dit 

onderdeel op een verkeerde lezing van de bestreden beslissing nu de grieven niet gericht zijn tegen de 

motieven ervan, zodat het middelonderdeel niet dienstig kan worden aangevoerd. Bovendien maken de 

verzoekende partijen niet aannemelijk waarom de verwerende partij een onderzoek zou moeten voeren 

naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen in het land van 

herkomst, nu de verwerende partij op gemotiveerde wijze oordeelde dat de aanvraag onontvankelijk is, 

hetgeen noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat zij de gegrondheid ervan niet dient te beoordelen. 

Immers, nu zij de aanvragen onontvankelijk verklaart omdat de ingeroepen elementen reeds werden 

ingeroepen in het kader van vorige aanvragen op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet terwijl 

de gezondheidstoestand ongewijzigd zou zijn, hetgeen steun vindt in het administratief dossier en door 

de verzoekende partijen niet wordt weerlegd, dringt een onderzoek naar de gegrondheid, meer bepaald 

naar de toestand in het land van herkomst, zich niet meer op. 

 

Het betoog dat is gebaseerd op de stelling dat de ambtenaar-geneesheer enkel zou hebben onderzocht 

of de aandoeningen direct levensbedreigend zijn in de zin dat er sprake zou zijn van een kritieke 

gezondheidstoestand of een vergevorderd stadium van de ziekte zonder verder onderzoek te doen naar 

de behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst, berust eveneens op een verkeerde lezing van 

de bestreden beslissing en heeft geen betrekking op de motieven ervan. Dit onderdeel van het betoog, 

waarin de verzoekende partijen onder meer uiteenzetten dat de verwerende partij de toepassing van 

artikel 9ter zou verengen terwijl de bescherming ruimer is dan deze die wordt geboden door artikel 3 van 

het EVRM, is aldus in casu niet dienstig.  

 

De verzoekende partijen maken derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden 

beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling 

volstaat om de bestreden beslissing te schragen. De schending van de materiële motiveringsplicht, van 

artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 9ter van de vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk 

gemaakt. Enig onzorgvuldig handelen wordt niet aangetoond. 

 

In zoverre de verzoekende partijen artikel 3 van het EVRM geschonden achten, wijst de Raad op het 

volgende: 

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer.” (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 

218). 

 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd 

zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting 

in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 

75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

partijen een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de 

Raad zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om 

het bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de 

verwijdering van de verzoekende partijen naar het land van bestemming dienen te worden onderzocht, 

rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan 

het geval van de verzoekende partijen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 
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februari 2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd 

Koninkrijk, § 108 in fine). 

 

Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de 

informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor 

de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie 

bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, 

Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, 

Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit 

van slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een 

inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Konink-

rijk, § 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./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 

131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, 

§ 68). 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende 

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 

van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de 

verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de 

praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 

28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de 

verzoekende partij het bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden 

onderscheiden, indien dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit 

zal worden bepaald in het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare 

informatie over het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). 

 

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft, 

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende 

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine). 

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om deze 

omstandigheden te gepasten tijde te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Grieken-

land, § 366). 

 

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of 

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 

december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76; 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij moet een 

zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door 

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 

§§ 293 en 388). 

 

De Raad wijst er bovendien op dat de bestreden beslissing geenszins een verwijderingsmaatregel 

uitmaakt, doch dat de verwerende partij slechts de aanvraag om machtiging tot verblijf om medische 

redenen onontvankelijk verklaart, en wel om reden dat de ingeroepen elementen reeds werden 

ingeroepen in het kader van eerdere aanvragen. Het is in het kader van een dergelijke beslissing niet 

aan de orde dat een ambtenaar-geneesheer om advies wordt gevraagd laat staan dat deze uitspraak 

dient te doen over de gevolgen van een terugkeer naar het land van herkomst. Voorts belet niets de 

verzoekende partijen alsnog nieuwe aanvraag in te dienen indien zij menen dat er nieuwe ernstige 

gegevens voorhanden zijn. Bovendien maken zij met hun betoog niet concreet dat de bestreden 

beslissing een schending van artikel 3 van het EVRM met zich meebrengt. In casu geven zij niet aan 

wat de uitzonderlijke humanitaire omstandigheden zijn die pleiten tegen de bestreden beslissing, niet in 

het minst nu zij ter zake vaag blijven en geen concrete gegevens naar voor brengen of bewijskrachtige 

stukken voorleggen. Ook heeft de bestreden beslissing niet tot gevolg dat de verzoekende partijen 

dienen terug te keren naar Kosovo. Het loutere feit dat de verzoekende partijen het niet eens zijn met de 

bestreden beslissing maakt geen grond tot vernietiging uit. 
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Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan de schending eveneens wordt aangevoerd, legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De 

verzoekende partijen voeren geen andere argumenten aan dan deze die hoger werden besproken zodat 

hun grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is ongegrond. 

 

De verzoekende partijen roepen ten slotte de schending in van artikel 9 van de vreemdelingenwet. De 

Raad stelt vast dat zij op geen enkele wijze toelicht waarom zij van oordeel zijn dat het hierboven 

vermelde artikel wordt geschonden. Een algemene verwijzing uit niet de voldoende duidelijke en 

precieze omschrijving van de geschonden geachte rechtsregels die is vereist omdat er sprake zou 

kunnen zijn van een middel als bedoeld in artikel 39/78 i.o. 39/69§1,4° van de vreemdelingenwet. Het 

onderdeel van het middel waarin de geschonden bepalingen niet worden toegelicht is onontvankelijk. 

 

Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

4. 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 juni tweeduizend zestien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 

 

 

  

 


