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 nr. 170 514 van 27 juni 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

3.    X, die wettelijk vertegenwoordigd wordt door haar ouders, respectievelijk de 

eerste en tweede verzoekende partij 

4.    X 

5.    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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, in eigen naam en in hun hoedanigheid als wettelijke 

vertegenwoordigers van X, en X en X, die allen verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 22 juni 

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 16 mei 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard en van de 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 16 mei 2013 tot afgifte van bevelen om het grondgebied te 

verlaten (bijlagen 13). 

 

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 21 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 mei 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat A. BOURGEOIS 

verschijnt voor de verzoekende partijen en van advocaat C. MUSSEN, 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 eerste verzoekende partij verklaart de Servische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 15 

augustus 1964. 

 

De tweede verzoekende partij verklaart de Servische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 20 

september 1960.  

 

De derde verzoekende partij verklaart de Servische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 20 

oktober 1999. 

 

De vierde verzoekende partij verklaart de Servische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 5 juni 

1990. 

 

De vijfde verzoekende partij verklaart de Servische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 21 

augustus 1993.  

 

De eerste en tweede verzoekende partij zijn getrouwd en hebben drie gemeenschappelijke kinderen, de 

overige verzoekende partijen.  

 

De eerste verzoekende partij dient op 16 augustus 2010 een asielaanvraag in. De overige verzoekende 

partijen vervoegen de eerste verzoekende partij op 5 oktober 2010.  

 

Op 28 februari 2011 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf van 

meer dan drie maanden op grond 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 24 maart 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt 

verklaard.  

 

Op 29 juni 2011 weigert de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de 

Commissaris-generaal) de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de 

verzoekende partijen. Op 22 juli 2011 tekenen de verzoekende partijen beroep aan bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest van 16 september 2011 met nummer 66 693 

weigert de Raad eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de 

verzoekende partijen.  

 

Op 21 september 2011 dienen de verzoekende partijen een nieuwe aanvraag in om machtiging tot 

verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 27 september 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing tot afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlagen 13quinquies), in 

hoofde van de eerste, tweede, vierde en vijfde verzoekende partij.  

 

Op 20 juni 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvraag op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk wordt verklaard.  

 

Op 16 mei 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvraag op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, 

die op 24 mei 2013 aan de verzoekende partijen ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven 

luiden als volgt:  

 

“Mijnheer de Burgemeester, 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 21.09.2011 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

S.(…) D.(…)  (R.R(…)) 
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Geboren te Miratovac op 20.09.1960  

+ partner: S.(…) D.(…)  (R.R.: (…)) 

Geboren te Miratovac op 15.08.1964  

+ kinderen: 

-S.(…) A.(…) (R.R.: (…)) 

Geboren te Gnjilane op 05.06.1990  

-S(…) D.(…)  (R.R.: (…)) 

Geboren te Miratovac op 21.08.1993  

-S.(…) A.(…); °20.10.1999  

Nationaliteit: Servie 

Adres: (…) 

 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tôt het 

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

Artikel 187 van de wet van 15 december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard 20.06.2012, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

REDEN 

 

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

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

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

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

 

Er werden medische elementen aangehaald voor S.(…) D.(…), die echter niet weerhouden konden 

worden (zie verslag arts-adviseur d.d. 15.05.2013 in gesloten omslag). 

 

Derhalve 

 

1) Kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 

2) Kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

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

adequate behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk 

verblijft. 

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de 

betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk maakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het 

artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. (EVRM). 

 

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

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

te voeren uit het Vreemdelingenregister en terug in het Wachtregister in te schrijven.” 

 

Op 16 mei 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13) in hoofde van de eerste verzoekende partij. Dit is de tweede 

bestreden beslissing, die op 24 mei 2013 aan de eerste verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en 

waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“Ordre de quitter le territoire 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

En exécution de la décision de 

In uitvoering van de beslissing van 

 

P.(…) Y.(…) ATTACHÉ, 

délégué de la Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, il est enjoint au nommé : 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie wordt aan de genaamde. 

S.(…) D.(…)  né à Miratovac le 15.08.1964, de nationalité Serbie 

S.(…) D.(…)  geboren te Miratovac op 15.08.1964, nationaliteit Servië 
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de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le(s) territoire(s) des États suivants au plus tard dans les 

30 jours de la notification : 

het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten : 

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, 

Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie1 sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre. 

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

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

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

zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

Krachtens artikel 1, eerste lid van de wet van 15 december 1980 : 

 

2°  il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé. 

 

2° 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.” 

 

Op 16 mei 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13) in hoofde van de tweede verzoekende partij. Dit is de derde 

bestreden beslissing, die op 24 mei 2013 aan de tweede verzoekende partij ter kennis wordt gebracht 

en waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“Ordre de quitter le territoire 

Bevel om het grondgebied te verlaten   

 

En exécution de la décision de 

In uitvoering van de beslissing van 

 

P.(…) Y.(…)  ATTACHÉ, 

délégué de la Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, il est enjoint à la nommée : 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asielen Migratie wordt aan de genaamde: 

S.(…) D.(…) née à Miratovac le 20.09.1960, de nationalité Servie 

+ enfant: S.(…) A.(…); °20.10.1999 

Nationalité: Serbie 

S.(…) D.(…) geboren te Miratovac op 20.09.1960, nationaliteit Servië 

+ kind: S.(…) A.(…); °20.10.1999 

Nationaliteit: Servie 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le(s) territoire(s) des États suivants au plus tard dans les 

30 jours de la notification : 

het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten : 

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, 

Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie1 sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre. 

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

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

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

zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

Krachtens artikel 1, eerste lid van de wet van 15 december 1980 “: 

2°  il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé. 
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2° 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.” 

 

Op 16 mei 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13) in hoofde van de vierde verzoekende partij. Dit is de vierde 

bestreden beslissing, die op 24 mei 2013 aan de vierde verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en 

waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“Ordre de quitter le territoire 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

En exécution de la décision de 

In uitvoering van de beslissing van 

 

P.(…) Y.(…)ATTACHÉ, 

délégué de la Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, il est enjoint au nommé : 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie wordt aan de genaamde. 

S.(…) A.(…) né à Gnjilane le 05.06.1990, de nationalité Serbie 

S.(…) A.(…) geboren te Gnjilane op 05.06.1990, nationaliteit Servië 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le(s) territoire(s) des États suivants au plus tard dans les 

30 jours de la notification : 

het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten : 

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, 

Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie1 sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre. 

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

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

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

zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

Krachtens artikel 1, eerste lid van de wet van 15 december 1980 : 

 

2°  il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé. 

 

2° 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.” 

 

Op 16 mei 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13) in hoofde van de vijfde verzoekende partij. Dit is de vijfde bestreden 

beslissing, die op 24 mei 2013 aan de vijfde verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de 

motieven luiden als volgt:  

 

“Ordre de quitter le territoire 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

En exécution de la décision de 

In uitvoering van de beslissing van 

P.(…) Y.(…) ATTACHÉ, 

délégué de la Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, il est enjoint au nommé : 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie wordt aan de genaamde. 

S.(…) D.(…)  né à Miratovac le 21.08.1993, de nationalité Serbie 

S.(…) D.(…)geboren te Miratovac op 21.08.1993, nationaliteit Servië 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le(s) territoire(s) des États suivants au plus tard dans les 

30 jours de la notification : 
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het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten : 

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, 

Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie1 sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre. 

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

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

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

zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

Krachtens artikel 1, eerste lid van de wet van 15 december 1980 : 

 

2°  il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé. 

 

2° 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.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, van de Vreemdelingenwet kunnen slechts beroepen voor 

de Raad worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, 116-117). 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037). 

 

Opdat een verzoekende partij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij gegriefd is 

door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissing moet aan de verzoekende partij bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect 

sorteren. Een verzoekende partij die haar belang bij het door haar ingestelde annulatieberoep bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wil bewaren, moet een voortdurende en ononderbroken 

belangstelling voor haar proces tonen. Wanneer haar belang op grond van relevante gegevens in vraag 

wordt gesteld, moet zij daarover een standpunt innemen en het rechtstreekse karakter van haar belang 

aantonen (cf. RvS 18 december 2012, nr. 221.810). 

 

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het actueel karakter van het belang inhoudt dat het belang 

moet voorhanden zijn zowel op het ogenblik van het indienen van het beroep tot nietigverklaring als op 

het tijdstip dat de Raad uitspraak doet over het beroep (cf. RvS 16 januari 2006, nr. 153.761). 

 

2.2. Uit de gegevens waarover de Raad beschikt, blijkt dat de vierde verzoekende partij in het bezit werd 

gesteld van een F-kaart tot 28 juli 2020 in het kader van een gezinshereniging met haar partner.  

 

Er dient te worden vastgesteld dat dit gegeven ter terechtzitting door de advocaat van de verzoekende 

partijen niet wordt betwist. Momenteel heeft de vierde verzoekende partij legaal verblijf in België. De 

advocaat van de verzoekende partijen betoogt echter dat de vierde verzoekende partij haar belang 

behoudt voor wat betreft het bevel om het grondgebied te verlaten, dat werd genomen in hoofde van de 

vierde verzoekende partij, thans de vierde bestreden beslissing.  

 

De verwerende partij repliceert op het betoog van advocaat van de verzoekende partijen door te stellen 

dat de Raad zal oordelen over de impliciete intrekking van het bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Daargelaten de vraag of de afgifte van een F-kaart al dan niet de impliciete intrekking of de opheffing of 

het verdwijnen van het bestreden bevel tot gevolg heeft, is het eveneens aangewezen voor de 
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duidelijkheid in het rechtsverkeer en dus voor de rechtszekerheid, het bestreden bevel uit het 

rechtsverkeer te verwijderen via een vernietiging.  

 

De Raad dient vast te stellen dat de vierde verzoekende partij op heden geen actueel belang kan doen 

gelden bij haar beroep tegen de eerste bestreden beslissing en dat dit beroep geen nuttig effect kan 

sorteren in haar hoofde. Bovendien dient de vierde bestreden beslissing vernietigd te worden.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, van artikel 75 van het Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het 

Vreemdelingenbesluit), van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van artikel 62 

van de Vreemdelingenwet, van het algemeen principe van goed beleid, van het algemeen principe om 

te beslissen door kennis te nemen van alle elementen van de zaak en van artikel 3 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: het EVRM). De 

verzoekende partijen betogen tevens dat er sprake is van een klaarblijkelijke beoordelingsfout en van 

een onvoldoende motivering.  

 

3.1.1. De verzoekende partijen adstrueren hun middel als volgt:  

 

“Door het feit dat: 

Gezien de Directie-Generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken op 16/05/2013 tegen mijn verzoekers 

een beslissing van verwerping met bevelen om het grondgebied te verlaten van de aanvraag van 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980 met bevel om het 

grondgebied te verlaten, en die aan de verzoekende partij op 24/05/2013 betekend werd; 

Dat de tegenpartij zodoende haar willekeurige macht toepaste; 

Terwijl: 

l. Overwegende dat mijn verzoeker beweert dat de tegenpartij zodoende haar verplichting tot motivering 

verzuimde, die door elke administratieve overheid bij het nemen van een beslissing gerespecteerd dient 

te worden; 

Dat de genomen beslissing inderdaad op een helemaal stereotiepe manier gemotiveerd wordt en geen 

rekening houdt met de omstandigheden van deze zaak 

Dat eraan herinnerd dient te worden dat de verplichting tot motivering voor de tegenpartij die oplegt de 

situaties te individualiseren en de overwegingen in rechte en in feite uit te leggen, waarop de beslissing 

gegrond wordt; 

Dat het zo duidelijk is dat de tegenpartij haar beslissing diende te motiveren, als men van alle elementen 

van de zaak rekening houdt; 

Dat men in casu beschouwen mag dat de tegenpartij artikelen 1 en 3 van de wet van 29 juli 1991 zowel 

als artikel 62 van de wet van 15 december 1980 geschonden heeft; 

Dat artikel 62 van de wet van 15 december 1980 inderdaad herhaalt dat de administratieve beslissingen 

op een voldoende manier gemotiveerd dienen te worden; 

Overwegende dat de bestreden beslissing absoluut geen rekening houdt met de correcte situatie van 

mijn verzoekers; 

2.Overwegende dat mijn verzoekers ook de toepassing van artikel 3 van Het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens, zowel als de schending van artikel 9ter van de wet van 15 

december 1980 meent op te roepen; 

Dat de tegenpartij haar beslissing baseert op een medisch advies van haar raadgevende arts, van wie 

de hoedanigheid van specialist niet vermeld wordt; 

Dat de tegenpartij in casu artikel 3 van Het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens schendt, verdrag waarop elke aanvraag van machtiging tot verblijf op grond van artikel 9 ter van 

de wet van 15 december 1980 gebaseerd wordt; 

Dat de arts-attaché concludeert dat de toestand van de verzoeker kan niet beschouwd worden als een 

aandoening die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit ; 

Dat de verzoeker zonder inkomen in zijn land van herkomst is, zo kan hij niet toegang hebben tot 

noodzakelijke medische zorg als zij zouden worden beschouwd in hun land van herkomst; 

Dat de tegenpartij inderdaad in het kader van de bestreden beslissing geen stelling neemt betreffende 

de grond van de aanvraag van de verzoeker; 
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Da er dus met de gezondheidstoestand van de verzoeker rekening gehouden dient te worden om de 

bestreden beslissing teniet te doen.” 

 

3.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van de verzoekende partijen: 

 

“Verzoekers verwijten verwerende partij haar macht op willekeurige wijze toe te passen door hun 

regularisatieaanvraag om medische redenen ongegrond te verklaren. Zij stellen dat de beslissing op 

stereotiepe wijze geformuleerd is zonder rekening te houden met de omstandigheden van de zaak. 

Verwerende partij zou haar beslissing motiveren op een medisch advies van de raadgevende arts, 

dewelke niet de hoedanigheid van specialist heeft en in casu artikel 3 EVRM schendt. Zij stellen verder 

in hun land van herkomst geen toegang te hebben tot de noodzakelijke medische zorg daar zij zonder 

inkomsten zijn. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekers zich beperken tot een louter theoretisch 

betoog waarmee zij te kennen geven het niet eens te zijn met de bestreden 

beslissing. Zij laten echter na aan te tonen in welke mate de bestreden beslissing de hoger aangehaalde 

rechtsnormen geschonden zou hebben. Een loutere verwijzing volstaat niet. 

Een middel waarbij verweerder of de Raad slechts door het interpreteren van de bedoeling van 

verzoeker kan uitmaken welke schending van welke rechtsregel is bedoeld, is niet ontvankelijk. 

"Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe 

van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het 

beroep worden ingeroepen. Onder "middel" in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de 

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel 

door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (R.v.St., nr. 138.590, 17 december 2004; R.v.St., 

nr. 130.972, 4 mei 2004; R.v.St., nr. 135.618, 1 oktober 2006). Dergelijke omschrijving van de 

rechtsregel ontbreekt. 

Dit "onderdeel" is onontvankelijk." (R.V.V., nr. 14.261 van 29 november 2007) 

Het middel is ontvankelijk. 

Ondergeschikt merkt verwerende partij op dat verzoekers er aan voorbij gaan dat de arts-adviseur, die 

wordt aangesteld door het Bestuur, in het raam van een ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, eveneens dient na te gaan of er al dan niet een 

adequate behandeling mogelijk is in het land van herkomst van de aanvrager. In casu, zo blijkt uit de 

motivering van de bestreden beslissing en uit het medische verslag van 15 mei 2013, dat zich in het 

administratief dossier bevindt, wordt de aandoening niet betwist, maar gelet op het feit dat er 

medische behandeling en opvolging mogelijk zijn in het land van herkomst oordeelde de arts-adviseur 

dat de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

ongegrond dient te worden verklaard. Door de argumentatie dat de arts-adviseur geen specialist is, 

tonen verzoekers niet aan dat de bestreden beslissing niet is gestoeld op een correcte feitenvinding, laat 

staan artikel 3 van het EVRM schendt. 

"De Raad herhaalt dat uit de bestreden beslissing en het medisch advies van de arts-attache blijkt dat er 

niet wordt getwijfeld aan de ernst van de aandoeningen waaraan verzoekster lijdt. Er wordt immers 

gemotiveerd dat de medische aandoeningen beschouwd kunnen worden als aandoeningen die een 

reëel risico kunnen inhouden voor haar leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat worden 

behandéld en opgevolgd. Bijgevolg betwist de arts-attaché, ook als 'generalist ', geenszins de ernst van 

de aandoeningen van verzoekster. Verzoekster beperkt haar kritiek tot een loutere bewering zonder 

haar grief te verduidelijken met concrete elementen waarom zij meent dat het medisch advies aan 

objectiviteit zou ontbreken. Er moet worden opgemerkt dat via een dergelijke summiere uiteenzetting 

verzoekster niets meer doet dan te kennen geven dat zij het niet eens is met het medisch advies van de 

arts-attaché. Het feit dat zij het niet eens is, kan niet tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing lijden." RvV nr. 68 275 van 11 oktober 2011  

In het medisch advies van de arts-adviseur, d.d. 15 mei 2013,  wordt uitgebreid ingegaan op de 

beschikbaarheid van de behandeling in Servië. Hij verwees in zijn advies naar officiële bronnen waaruit 

blijkt dat de behandeling er beschikbaar en toegankelijk is. 

Er wordt eveneens melding gemaakt dat terugkeerders die nog niet in regel zijn met de 

ziekteverzekering en nood hebben aan medische bijstand, onmiddellijk na aankomst in Servië, er 

gedurende een periode van maximum 60 dagen recht hebben op dringende medische zorgen op alle 

niveaus. Tijdens deze periode moet betrokkene zich in regel stellen met de ziekteverzekering. 

De bijdrage in de kosten van de zorgen door de patiënt wordt bepaald in functie van de inkomsten van 

de verzekerde en zijn familieleden. Die bijdragen variëren van een halve euro voor een consult tot 6 

euro voor een radiografie, maar in het meest voordelige geval - en dit is zo voor werklozen en mensen 

met weinig inkomsten - moet de patiënt helemaal niets zelf betalen. Medicijnen die op de 'positieve lijst' 

voorkomen zijn gratis voor de patiënt, voor andere medicijnen dient betaald te worden. In geval van 
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werkonbekwaamheid, wordt er een invaliditeitsuitkering toegekend. Mensen die op zichzelf niet in staat 

zijn de normale dagdagelijkse handelingen te stellen, hebben recht op bijstand van een andere persoon 

(mantelzorg). 

In Servië heeft men recht op een werkloosheidsuitkering wanneer men minstens 12 maanden 

bijgedragen heeft gedurende de laatste 18 maanden. Voor verzoekers zal dit niet het geval zijn. Indien 

zij geen inkomen kunnen verwerven uit arbeid, kunnen zij rekenen op sociale bijstand in functie van het 

familiale inkomen en het aantal personen ten laste. De andere voorwaarden zijn het hebben van de 

Servische nationaliteit en uiteraard het verblijf. Een alleenstaande zonder middelen ontvangt 5.254 RSD 

per maand (53,5 euro), een familie bestaande uit 5 personen 10.514 RSD per maand (107,2 euro). Dit 

kan nog aangevuld worden met andere sociale uitkeringen. 

Verzoekers leggen geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen 

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

land van herkomst. Er kan dus vanuit gegaan worden dat zij zelf zouden kunnen instaan voor de kosten 

die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende motief, op grond 

waarvan de beslissing is genomen, wordt aangegeven. 

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hen niet in 

staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen en niet zou 

zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (cf. R.v.St., nr. 105.103, 26 maart 2002). 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet "verder" te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing "het waarom" of "uitleg" dient te vermelden. 

Voor zover verzoekers kritiek zouden uiten op het advies van de arts-adviseur, heeft de verwerende 

partij de eer te verwijzen naar het volgende arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 

"Het loutere feit dat verzoekers het niet eens zijn met de conclusies van verweerder toont nog niet aan 

dat verweerder op kennelijk onredelijke of op onzorgvuldige wijze tot zijn conclusie zou zijn gekomen. 

Voor zover het de bedoeling zou zijn van verzoekers om de Raad te vragen om de beoordeling van de 

ambtenaar-geneesheer over te doen dient de Raad op te merken dat het hem niet toekomt in het raam 

van een annulatieprocedure om zijn beoordeling in de plaats te stellen van de beoordeling van de 

ambtenaar-geneesheer" (arrest RVV, nr. 73.032 d.d. 11 januari 2012). 

De thans bestreden beslissing werd genomen conform de vigerende rechtspraak van het EHRM, zoals 

overigens ook blijkt uit het advies van de arts-adviseur. De verwerende partij heeft de eer hierbij te 

wijzen op de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sinds de zaak D. t. 

Verenigd Koninkrijk (EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96). Diezelfde hoge drempel werd in 2008 bevestigd 

door het arrest N. t. Verenigd Koninkrijk (EHRM 27 mei 2008, Grote Kamer, nr. 265.855). Voormelde 

zaak handelde over de uitzetting van een hiv-positieve vrouw van het Verenigd Koninkrijk naar 

Oeganda. 

Zonder medicatie en behandeling zou haar levensverwachting volgens dokters ongeveer een jaar 

bedragen. Het Hof benadrukte dat er slechts sprake kan zijn van een schending van artikel 3 EVRM in 

het zeer uitzonderlijk geval ("a very exceptional case"), wanneer de humanitaire redenen die pleiten 

tegen de uitwijzing dwingend zijn (EHRM, grote kamer, 27 mei 2008, N. t. Verenigd Koninkrijk, § 42). 

Het EHRM oordeelde dat artikel 3 van het EVRM niet het recht waarborgt om op het grondgebied van 

een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan 

het land van herkomst : de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de 

levensverwachting van de betrokkene beïnvloedt, volstaat niet om een schending van die bepaling op te 

leveren. Enkel "in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de 

uitwijzing dwingend zijn", kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde zijn 

(EHRM, grote kamer, 27 mei 2008, N. t. Verenigd Koninkrijk, § 42). 

De Grote Kamer handhaafde dan ook de hoge drempel, die door D. t/ Verenigd Koninkrijk werd gesteld. 

Het EVRM is volgens het Hof immers essentieel gericht op de bescherming van burgerlijke en politieke 

rechten. Volgens het Hof kan artikel 3 van het EVRM niet beschouwd worden als een verplichting voor 

de verdragspartijen om de ongelijkheden tussen landen op vlak van medische voorzieningen te 

overbruggen door het voorzien van gratis en onbeperkte gezondheidszorg aan illegale vreemdelingen. 

Gelet op het belang dat onze wetgever heeft willen toekennen aan het EVRM en de rechtspraak van het 

EHRM bij de vraag of een verblijfsrecht om ernstige medische redenen moet worden toegekend, is deze 

hoge drempel dan ook bepalend bij de toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. 

Mede gelet op de zeer hoge drempel die het EHRM hanteert sinds de zaak D. t. Verenigd Koninkrijk 

moet verzoekende partij in concreto dan ook aantonen dat zijn actuele medische toestand dermate 

ernstig en kritisch is dat er dwingende humanitaire gronden zijn om hem een machtiging tot verblijf om 

medische redenen te geven. Aangezien het de ambtenaar-geneesheer toekomt hierover te oordelen en 
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in casu stelde dat de gezondheidstoestand van verzoeker niet kritiek is, werd de aanvraag conform 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 op correcte wijze ongegrond verklaard. 

De bestreden beslissing is formeel en materieel gemotiveerd en is gesteund op een correcte 

feitenvinding. 

Het middel is ongegrond.” 

 

3.1.3. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing 

niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de 

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

dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en 

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

 

De eerste bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan deze 

werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissing worden de feitelijke overwegingen 

weergegeven. Zo stelt de verwerende partij dat de medische elementen van de eerste verzoekende 

partij niet weergehouden kunnen worden met een verwijzing naar het advies van de ambtenaar-

geneesheer die in een gesloten omslag bij de bestreden beslissing ter kennis is gebracht. Derhalve stelt 

de verwerende partij dat uit het voorgelegd medisch dossier niet kan worden afgeleid dat betrokkene 

lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of dat de 

betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het land waar de 

betrokkene gewoonlijk verblijft. Bijgevolg wordt in de bestreden beslissing gesteld dat het niet is 

bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land van gewoonlijk verblijf een inbreuk 

uitmaakt op de Europese Richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van het EVRM. In de bestreden 

beslissing wordt ook uitdrukkelijk verwezen naar de juridische grondslag, namelijk artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Deze bepaling 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 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. 

(…)” 

 

In de bestreden beslissing wordt ook gewezen op het verslag van de ambtenaar-geneesheer. Dit 

verslag maakt integraal deel uit van de bestreden beslissing. De motivering in het verslag moet dus 

eveneens voldoen aan de motiveringsplicht, die op de bestuurshandelingen rust.  

 

De ambtenaar-geneesheer bracht op 15 mei 2013 volgend advies uit met betrekking tot de eerste 

verzoekende partij:  

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

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 21.09.2011.  
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Voorgelegde medische attesten: 

• Protocol APO de dato 28/01 /2011 van dr. A. D.(…). Beenmergonderzoek is normaal: 

• Protocol CT-Thorax de dato 31/01/2011 van dr. P. T.(…). Cardiomegalie, bilatérale adenopathieën 

supraclaviculair. Geen mediastinale adenopathieën. 

• Protocol APO de dato 01/02/2011 van dr. Y. C.(…). Prelevement postérieur cervicaal toont 

neoplastische infiltraties. Na immunohistochemisch onderzoek blijkt het te gaan om een métastasé van 

een non-small cell carcinooiii hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een nasopharyngeaal carcinoom. 

• Verslag de dato 03/02/2011 van dr. A. D.(…). Anaplastisch nasopharyngeaal carcinoom stadium 

T3N2cM0, waarvoor chemotherapie gevolgd door radio-chemotherapie. 

• Protocol PET/CT de dato 03/02/2011. Volumineuze neoplastische haard ter hoogte van de 

amygdalaire loge links, zich uitstrekkend naar de nasopharyngeaie ruimte links. Meerdere 

hypermetabole adenopathieën cervicaal bilateraal, supraclaviculair bilateraal en hoog pectoraal rechts. 

• Protocol CT cavum de dato 04/02/2011 van dr. V. T.(…). Partieel necrotische massa posterolateraal 

links van de nasopharynx ën oropharynx met uitbreidîng naar postérieure deel van de choanae met 

compressie trachea/oesophagus ruimte van Rosenmuiler en buis van Eustachius. Meerdere bilaterale 

adenopathieën in de jugulo-carotis loge, supraclaviculair. Enkele retro-auriculaire adenopathieën. 

• Protocol APO de dato 04/02/2011 van dr. A. D.(…). Aspect van lymfoïde hyperplasie, geen 

neoplastische infiltratie.  

• Protocol panoramische dentaire RX de dato 07/02/2011 van dr. V. Thibaut. Meerdere tandextracties, 

tandvullingen en osseuse demineralisatie. 

• Protocol APO maagbiopsie de dato 07/02/2011 van dr. A. D.(…). Aanwezigheid van Helicobacter. 

• Gedetailleerd medisch attest de dato 09/02/2011 van dr. A. D.(…). Nasopharynxcarcinoom stadium 

T2N3M0 waarvoor hospitalisatie ter investigatie en staging. Radio- en chemotherapie. 

• Consultatieverslag de dato 10/02/2011 van dr. J.(…) V.(…). Anaplastisch carcinoma ter hoogte van het 

cavum stadium T3N2cfao. Therapievoorstel chemo-radiotherapie gedurende 6 weken in regio 

cavum/cervicale klieren/sus-claviculair. . 

• Gedetailleerd medisch attest de dato 17/02/2011 van dr. A. D.(…). Nasopharyngeaal carcinoom links 

stadium T3N2M0. Radio-chemotherapie. Voorziene duur van de behandeling bedraagt ongeveer 4 

maanden. Mogelijkheid op complete remissie na therapie. 

• Hospitalisatierapport de dato 05/03/2011, niet ondertekend. Opname wegens vermoeidheid, braken en 

vage abdominale pijn. Verdere radiotherapie zal ambulant gebeuren. 

• Hospitalisatierapport de dato 21/03/2011 van dr. A. D.(…). Lymfo-epitheloïd naso-pharyngeaal 

carcinoom links met ganglionaire infiltratie. Behandeling met radio-chemotherapie. Postchemokuur 

nausea en braken.  

• Consultatieverslag de dato 22/03/2011 van dr. A. D.(…). Betrokkene heeft last van vermoeidheid, 

braken en vage abdominale klachten. Voorgeschiedenis van ischemische cardiopathie waarvoor PTCA. 

Klachten van oesofagitis en oropharyngeale pijn. Nog steeds radio- chemotherapie. 

• Consultatieverslag de dato 19/05/2011 van dr. A. D.(…). Wat problemen met voeding waarvoor 

intragastrisch bijvoeding werd gegeven en misselijkheid/braken secundair aan de chemotherapie. 

• Hospitalisatierapport de dato 23/02/2011 van dr A. D.(…). Hospitalisatie voor oppuntstelling bij 

nasopharyngeale tumor links en (locoregionale uitbreiding. Tijdens de hospitalisatie reeds een kuur 

chemotherapie. 

 • e- Medisch certificaat de dato 23/05/2011 van dr. A. D.(…) Antecedenten van AMI en Helicobacter 

positieve gastritis, nasopharyngeaal carcinoom behandeld met radio-chemotherapie (reeds 4 kuren). 

Gunstige evolutie. Gastrostomiesonde voor bijvoeding. 

• Medisch certificaat , niet gedateerd, van dr. A. D.(…). Nasopharyngeaal carcinoom links stadium 

T3N2cM0 met cervicale en supraclaviculaire adenopathieën. Behandeling chemotherapie en 

radiothérapie.  

• Consultatieverslag de dato 25/07/2011 van dr. A. D.(…). Op klinisch vlak geen tekenen van progressie. 

Controle biopsie was negatief, op PET scan necrotische en inflammatoire sequelen. 

• Hospitalisatieverslag de dato 31/10/2011. Opname voor resectie cervicale adenopathieën rechts. 

• Consultatieverslag de dato 08/12/2011 van dr. R. M.(…).Cardiologisch nazicht toont anteroseptale en 

antero-apicale sequellen. Ejectiefractie en vullingsdrukken zijn normaal. 

• Consultatieverslag de dato 28/12/2011 van dr. A. Duvalier. Het nasopharyngeaal carcinoom met 

cervicale adenopathieën is succesvol behandeld en hoogstwaarschijnlijk in complété remissie. Infectie 

ter hoogte van litteken cervicaal rechts waarvoor antibioticatherapie. 

• Consultatieverslag de dato 10/01/2012 van dr. A. D.(…) . Opvolging van nasopharyngeaal carcinoom 

met cervicale adenopathieën. Antibiogram van het purulente exsudaat ter hoogte van litteken cervicaal 

rechts toont aanwezigheid van meticilline resistente Staphylococcus aureus gevoelig aan Dalacin®. 

Augmentin® werd aldus vervangen door Dalacin® 
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• Protocol CT-thorax de dato 03/02/2012 van dr. Q. L.(…). Stabilisatie van de condensatie. Toestand 

status quo in vergelijking met de CT van 04/01/2012. 

• Medisch certificaat de dato 26/03/2012, naam arts onleesbaar. Nasopharyngeaal carcinoom met 

cervicale adenopathieën , hypothyrodie, coronaropathie. Betrokkene krijgt behandeling met 

chemotherapie. 

• Verslag spoedgevallen de dato 12/04/2012 van dr. P.(..) T.(…). Bilateraal ingegroeide teennagel. 

• Consultatieverslag de dattf 30/04/2012 van dr. A. D.(…). Op klinisch vlak geen argumenten voor 

carcinogene progressie. 

• Consultatieverslag de dato,!21/06/2012 van dr. R. M.(…). Ischemische cardiomyopathie met lichte 

dilatatie en antero-apicale hypokinesie. Normale ejectiefractie en normale vullingsdrukken. 

• Protocol CT nasopharynx de dato 26/06/2012 van dr. A. D.(…). Tumeficatie postérieure wand van de 

nasopharynx links. Verder letsels secundair aan heelkundige antecedenten. 

• Protocol thoracale tomodensitometrie de dato 29/06/2012 van dr. M.R. T.(…). Letsel secundair 

aan de radiotherapie, kleine aspecifieke noduli, overigens significante afwijkingen. 

• Medisch certificaat, niet gedateerd, van dr. A. D.(…). Cardiopathie, AHT, Inferior AMI waarvoor PTCA 

en nasopharyngeaal carcinoom behandeld met radio- en chemotherapie. Actueel is de behandeling 

gestopt. 

 

Bespreking van het medisch dossier: 

Uit analyse van het medisch dossier-bestaande uit bovenvermelde attesten blijkt dat deze 49-jarige man 

van Servische origine in 2011 behandeld werd voor een nasopharyngeaal carcinoom. Betrokkene werd 

hiervoor succesvol behandeld met een combinatietherapie bestaande uit radiothérapie en 

chemotherapie. Centrale onderzoek na afloop van de behandeling toont geen elementen die wijzen op 

carcinogene progressie, complete remissie is zeer waarschijnlijk. Hoewel het probleem succesvol 

behandeld is, zal verdere oncologische opvolging noodzakelijke zijn. 

In de voorgeschiedenis was er ook een AMI, waarvoor PTCA (dilatatie en stent), dit probleem is aldus 

niet meer actueel. Cardiologisch bilan toonde een bewaarde hartfunctie (normale ejectiefractie) en 

afwezigheid van significante afwijkingen. AHT waarvoor Bisoprolol®. 

Gastritis waarvoor Pantozol® en hypothyroïdie waarvoor substitutie met L-thyroxme®. 

 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in Servië : 

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

administratief dossier van de betrokkene):  

(1) Informatie afkomstig van International SOS1 van.15/07/2011 met uniek referentienummer BMA 

3518. 

(2) Informatie afkomstig van International SOS1 van 05/09/2011 met uniek referentienummer BMA-

3595.. 

(3) informatie afkomstig van International SOS1 van 14/10/2011 met uniek referentienummer BMA- 

3645 

(4) Informatie afkomstig van International SOS1 van 07/07/2012 met uniek referentienummer BMA-

4182. 

(5) Informatie afkomstig van International SOS1 van 17/08/2012 met uniek referentienummer BMA 

4267. 

(6) .Informatie afkomstig van International SOS1 van 28/08/2012 met uniek referentienummer BMA 

4298 

(7) Informatie afkomstig van' International SOS1 van 28/08/2012 met uniek referentienummer BMA- 

4295 EUR BIG. " 

(8) Informatie afkomstig van  International SOS1 van 24/09/2012 met uniek referentienummer BMA-

4357. http://Www.who.int/sefection medicines/country lists/SRB fullv covered 2010.pdf 

Gespecialiseerde opvolging en behandeling door een oncoloog is beschikbaar, zowel ambulant als in-

hospitaal. Opvolging en behandeling-door een cardioloog en een endocrinoloog zijn beschikbaar. 

Bisoprolol® is beschikbaar. L-thyroxine® (Levothyroxine) is beschikbaar onder farmaceutische naam 

Euthyrox®, Letrox® of Tivoral® en ook Pantôzol® (Pantoprazol) is beschikbaar onder farmaceutische 

naam Controloc® of Nolpaza®.  

 

Toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen in Servië: 

"De gezondheidszorg in Servië is georganiseerd op de drie gebruikelijke niveaus (primaire, secundaire 

en tertiaire zorg), verbonden op basis van een systeem van doorverwijzing. Er bestaat een verplichte 

ziekteverzekering die werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden als uitkeringsgerechtigden insluit. 

Voorsociaal kwetsbare personen is de verzekering gratis, aangezien de staat de bijdragen voor deze 

personen betaalt. Deze verzekering geeft toegang tot de publieke gezondheidszorg. 
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In het geval dat verzoeker onmiddellijk na aankomst in Servië nood heeft aan medische bijstand, is er 

gedurende een periode van maximum 60 dagen rechtop dringende medische zorgen op alle niveaus 

voor terugkeerders die nog niet in regel zijn met de ziekteverzekering. Tijdens deze periode moet 

betrokkene zich in regel stellen met de ziekteverzekering?  

De bijdrage in de kosten van de zorgen door de patiënt wordt bepaald in functie van de inkomsten van 

de verzekerde en zijn familieleden. Die bijdragen variëren van een halve euro voor een consult tot 6 

euro voor een radiografie, maar in het meest voordelige geval - en dit is zo voor werklozen en mensen 

met weinig inkomsten - moet de patiënt helemaal niets zelf betalen. Medicijnen die op de 'positieve lijst 

voorkomen zijn gratis voor de patiënt, voor andere medicijnen dient betaald te worden. 

In geval van werkonbekwaamheid, wordt er een invaliditeitsuitkering toegekend. Mensen die op zichzelf 

niet in staat zijn de normale dagdagelijkse handelingen te stellen, hebben recht op bijstand van een 

andere persoon (mantelzorg).5 

In Servië heeft men recht op een werkloosheidsuitkering wanneer men minstens 12 maanden 

bijgedragen heeft gedurende de laatste 18 maanden. Voor verzoeker zal dit niet het geval zijn. Indien hij 

geen inkomen kan verwerven uit arbeid, kan betrokkene rekenen op sociale bijstand in functie van het 

familiale inkomen en het aantal personen ten laste. De andere. voorwaarden zijn het hebben van de 

Servische nationaliteit en uiteraard het  verblijf. Een alleenstaande zonder middelen ontvangt 5.254 

RSD per maand (53,5 euro), een familie bestaande uit 5 personen 10.514 RSD per maand (107,2 euro). 

Dit kan nog aangevuld worden met andere sociale uitkeringen 

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

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

in zijn land van herkomst. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkenen zelf zou kunnen instaand voor 

de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

Bovendien geldt de beslissing ook voor zijn partner en twee meerderjarige kinderen, waardoor ook zij 

hun steentje kunnen bijdragen om eventuele kosten te delen.  

Tenslotte lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Servië geen familie, vrienden of kennissen meer 

zou hebben bij wie hij terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen 

aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. In zijn asielrelaas geeft hij immers zelf aan dat hij nog een 

broer en een zus heeft die in Servië verblijven.  

 

Conclusies:  

Op basis van de vermelde medische gegevens kan er geen contra-indicatie om te reizen weerhouden 

worden. Verder is er geen mantelzorg nodig omwille van de vermelde aandoeningen.  

Uit bovenvermelde gegevens concludeer ik dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land 

waard de betrokkene verbleef , gezien vanuit louter medische standpunt, geen reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling aangezien de nodige behandeling en opvolging zowel 

beschikbaar als toegankelijk zijn.  

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

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

noodzakelijke medische zorgen bestaan in het herkomstland.  

Ik stel bijgevolg vast dat er geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in §1, eerst lid van Artikel9ter 

van de wet van 15 december 1980 en die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel.” 

 

Ook in de tweede, derde en vijfde bestreden beslissing worden de juridische en feitelijke overwegingen 

weergegeven. De bevelen om het grondgebied te verlaten zijn genomen op grond van artikel 7, eerste 

lid, 2°, van de Vreemdelingenwet omdat de verzoekende partijen langer in het Rijk verblijven dan de 

toegelaten termijn of er niet in slagen om het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden is. 

 

De verzoekende partijen betwisten deze motieven niet, maar stellen dat de beslissingen stereotiep 

verwoord zijn. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte 

motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  
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De verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt deze motiveringen hen niet in staat stelt om 

te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn 

genomen, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht 

(RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet 

aangetoond. Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

3.1.3.1. Waar de verzoekende partijen de inhoudelijke motieven van de eerste bestreden beslissing 

bekritiseren, voeren zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De Raad is bij de 

beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet 

onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Nazicht van de materiële motiveringsplicht houdt in casu eveneens nazicht in van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, daar dit de juridische basis vormt van de eerste bestreden beslissing en de 

verzoekende partijen ook de schending van dit artikel opwerpen.  

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in die 

onafhankelijk van elkaar moeten worden getoetst. Het gaat om verschillende hypotheses waarvan de 

laatste losstaat van en verder gaat dan de voorziene hypotheses inzake een ziekte die een reëel risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit die de basisvereiste voor de toepassing van artikel 3 van 

het EVRM omvatten (cf. RvS 28 november 2013, nrs. 225.632 en 225.633 en RvS 29 januari 2014, nr. 

226.651) en de zogenaamde hoge drempel, bepaald door de rechtspraak van het EHRM, die zich in se 

beperkt tot de gevallen waarin de aandoening een risico inhoudt voor het leven gezien de kritieke 

gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. Concreet houdt artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet 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 bij wie 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 (cf. RvS 

5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073). 

 

In casu stellen de verzoekende partijen dat de verwerende partij de bestreden beslissing baseert op het 

medische advies van een arts wiens hoedanigheid van specialist niet vermeld wordt. De verzoekende 

partijen betogen tevens dat zij in het land van herkomst geen inkomen hebben, waardoor de eerste 

verzoekende partij geen toegang zal hebben tot de noodzakelijke medische zorg. Tenslotte stellen de 

verzoekende partijen dat de verwerende partij in de bestreden beslissing geen stelling inneemt 

betreffende de grond van de aanvraag en dat zij geen rekening houdt met de gezondheidstoestand van 

de eerste verzoekende partij.  

 

Waar de verzoekende partijen stellen dat de specialisatie van de ambtenaar-geneesheer niet vermeld 

wordt, wijst de Raad er op dat dit niet verplicht is. Artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet 

bepaalt uitdrukkelijk dat de medische appreciatie van een aanvraag tot verblijf op grond van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet enkel gebeurt door een ambtenaar-geneesheer (zie in die zin ook memorie 

van toelichting bij de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen waarbij artikel 9ter in de Vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-2006, 

nr. 2478/001, 35): “De appreciatie van de bovenvermelde elementen wordt overgelaten aan een 

ambtenaar-geneesheer die een advies verschaft aan de ambtenaar die de beslissingsbevoegdheid 

heeft over de verblijfsaanvraag. Deze ambtenaar-geneesheer behoort administratief wel tot de Dienst 

Vreemdelingenzaken, maar wordt volledig vrijgelaten in zijn appreciatie van medische elementen, 

waarbij de eed van Hippocrates geldt.”). Artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet voorziet in 

de mogelijkheid voor de ambtenaar-geneesheer om, indien hij dit nodig acht, een bijkomend advies in te 

winnen van deskundigen of om de vreemdeling te onderzoeken. De keuze om een beroep te doen op 

een deskundige of de vreemdeling te onderzoeken, behoort tot de autonome appreciatie van de 
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ambtenaar-geneesheer. Het is de ambtenaar-geneesheer aldus toegestaan om zich voor zijn advies 

louter te baseren op de neergelegde medische attesten zonder een medisch onderzoek te voeren of 

zonder een bijkomend advies van een deskundige te vragen indien hij de mening is toegedaan dat hij 

ook zonder dergelijk advies of onderzoek een onderbouwd advies kan geven. Deze beoordeling komt 

enkel de ambtenaar-geneesheer toe. De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen niet concretiseren 

op welke wijze de hoedanigheid van de ambtenaar-geneesheer tot een andere beoordeling had kunnen 

leiden. De ambtenaar-geneesheer dient geen blijk te geven van een bijzondere expertise om de door de 

verzoekende partijen ingediende medische attesten te beoordelen en hij is tevens niet verplicht om zich 

met een gespecialiseerd arts in verbinding te stellen, enkel omdat het standaard medisch getuigschrift 

van de vreemdeling door een geneesheer-specialist is opgesteld (RvS 6 november 2013, nr. 225.353).  

 

Waar de verzoekende partijen betogen dat zij geen inkomen hebben in het land van herkomst en dat de 

eerste verzoekende partij dus geen toegang zal hebben tot de noodzakelijke medische zorgen, wijst de 

Raad op de motieven in het advies van de ambtenaar-geneesheer:  

 

“De gezondheidszorg in Servië is georganiseerd op de drie gebruikelijke niveaus (primaire, secundaire 

en tertiaire zorg), verbonden op basis van een systeem van doorverwijzing. Er bestaat een verplichte 

ziekteverzekering die werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden als uitkeringsgerechtigden insluit. 

Voor sociaal kwetsbare personen is de verzekering gratis, aangezien de staat de bijdragen voor deze 

personen betaalt. Deze verzekering geeft toegang tot de publieke gezondheidszorg. 

In het geval dat verzoeker onmiddellijk na aankomst in Servië nood heeft aan medische bijstand, is er 

gedurende een periode van maximum 60 dagen rechtop dringende medische zorgen op alle niveaus 

voor terugkeerders die nog niet in regel zijn met de ziekteverzekering. Tijdens deze periode moet 

betrokkene zich in regel stellen met de ziekteverzekering.  

De bijdrage in de kosten van de zorgen door de patiënt wordt bepaald in functie van de inkomsten van 

de verzekerde en zijn familieleden. Die bijdragen variëren van een halve euro voor een consult tot 6 

euro voor een radiografie, maar in het meest voordelige geval - en dit is zo voor werklozen en mensen 

met weinig inkomsten - moet de patiënt helemaal niets zelf betalen. Medicijnen die op de 'positieve lijst 

voorkomen zijn gratis voor de patiënt, voor andere medicijnen dient betaald te worden. 

In geval van werkonbekwaamheid, wordt er een invaliditeitsuitkering toegekend. Mensen die op zichzelf 

niet in staat zijn de normale dagdagelijkse handelingen te stellen, hebben recht op bijstand van een 

andere persoon (mantelzorg). 

In Servië heeft men recht op een werkloosheidsuitkering wanneer men minstens 12 maanden 

bijgedragen heeft gedurende de laatste 18 maanden. Voor verzoeker zal dit niet het geval zijn. Indien hij 

geen inkomen kan verwerven uit arbeid, kan betrokkene rekenen op sociale bijstand in functie van het 

familiale inkomen en het aantal personen ten laste. De andere. voorwaarden zijn het hebben van de 

Servische nationaliteit en uiteraard het  verblijf. Een alleenstaande zonder middelen ontvangt 5.254 

RSD per maand (53,5 euro), een familie bestaande uit 5 personen 10.514 RSD per maand (107,2 euro). 

Dit kan nog aangevuld worden met andere sociale uitkeringen 

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

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

in zijn land van herkomst. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkenen zelf zou kunnen instaand voor 

de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

Bovendien geldt de beslissing ook voor zijn partner en twee meerderjarige kinderen, waardoor ook zij 

hun steentje kunnen bijdragen om eventuele kosten te delen.  

Tenslotte lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Servië geen familie, vrienden of kennissen meer 

zou hebben bij wie hij terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen 

aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. In zijn asielrelaas geeft hij immers zelf aan dat hij nog een 

broer en een zus heeft die in Servië verblijven.” 

 

De ambtenaar-geneesheer stelt duidelijk dat de eerste verzoekende partij op zijn minst gedurende de 

eerste 60 dagen na terugkomst recht heeft op dringende medische zorgen. Servië kent bovendien een 

verplichte ziekteverzekering die gratis is voor sociaal kwetsbare mensen. De ziektekosten zijn overigens 

zeer laag of onbestaande voor mensen die werkloos zijn of een laag inkomen hebben. De ambtenaar-

geneesheer gaat in zijn advies in op de persoonlijke situatie van de eerste verzoekende partij en stelt 

dat de overige verzoekende partijen werk kunnen zoeken en zo de kosten kunnen betalen. Als 

alternatief stelt de ambtenaar-geneesheer vast dat de eerste verzoekende partij in principe kan genieten 

van sociale bijstand.  
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De verzoekende partijen gaan in hun verzoekschrift niet in op deze concrete motieven. De Raad stelt 

vast dat de verzoekende partijen de motieven van de bestreden beslissing en van het advies van de 

ambtenaar-geneesheer niet betwisten, laat staan weerleggen.  

 

Waar de verzoekende partijen nog betogen dat de verwerende partij niet ingaat op de grond van de 

aanvraag van de verzoekende partijen en dat er rekening moet worden gehouden met de 

gezondheidstoestand van de eerste verzoekende partij, stelt de Raad vast dat de verzoekende partijen 

deze grief niet verder concretiseren. De bestreden beslissing betreft een aanvraag op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet die ongegrond wordt verklaard volgens wat is vastgelegd in artikel 9ter, 

§1, van de Vreemdelingenwet. De ambtenaar-geneesheer dient een advies te geven met betrekking tot 

de medische toestand van de vreemdeling door te oordelen over de neergelegde documenten bij de 

aanvraag van de vreemdeling. Dit is in casu gebeurd. De verzoekende partijen maken niet duidelijk op 

welke manier de verwerende partij niet verder ingaat op de gegrondheid van hun aanvraag, noch op 

welke wijze geen rekening is gehouden met de gezondheidstoestand van de eerste verzoekende partij. 

In het advies van de ambtenaar-geneesheer bespreekt deze zeer uitgebreid de medische toestand van 

de eerste verzoekende partij en stelt hij vast dat deze medische toestand niet voldoet aan de 

voorwaarden van artikel 9ter, §1, van de Vreemdelingenwet. De verzoekende partijen kunnen dan ook 

niet dienstig voorhouden dat niet is geantwoord over de gegrondheid van de zaak of dat de verwerende 

partij geen rekening heeft gehouden met de medische toestand van de eerste verzoekende partij.  

 

De uiteenzetting van de verzoekende partijen laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht juncto artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt derhalve niet. Dit onderdeel van het 

middel is ongegrond. 

 

3.1.3.2. Waar de verzoekende partijen de schending van artikel 3 van het EVRM, van artikel 75 van het 

Vreemdelingenbesluit en van het algemeen principe van goed beleid in de hoofding van hun middel 

aanvoeren, merkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op dat de Raad van State heeft geoordeeld 

dat het louter verwijzen naar een aantal grondwettelijke en internationaalrechtelijke bepalingen of die 

enkel citeren, en zich bovendien beperken tot een aantal algemene beschouwingen zonder die op 

enigerlei wijze te betrekken op de bestreden beslissing, geen ontvankelijk middel uitmaakt (RvS 3 

november 1997, 69.314). Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, 

nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618). Het komt de Raad niet toe 

te raden naar de wijze waarop een rechtsregel geschonden is. De verzoekende partijen beperken zich 

in het verzoekschrift tot het aanhalen van de schending van artikel 3 van het EVRM, van artikel 75 van 

het Vreemdelingenbesluit en van het algemeen principe van goed beleid. Deze handelwijze voldoet niet 

aan de voornoemde vereiste dat, om van een middel te spreken, de wijze moet worden omschreven 

waarop de aangevoerde rechtsregel is geschonden door de bestreden beslissing. Dit onderdeel van het 

middel is onontvankelijk. 

 

3.1.3.3. De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen geen overige middelen hebben ontwikkeld tegen 

de eerste bestreden beslissing of tegen de bevelen om het grondgebied te verlaten. De verzoekende 

partijen hebben geen gegrond middel ontwikkeld in hun verzoekschrift. Het beroep dient verworpen te 

worden.  

 

4. Korte debatten 

 

De eerste, tweede, derde en vijfde verzoekende partij hebben geen gegrond middel, dat tot de 

nietigverklaring van de eerste, tweede, derde en vijfde 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. 
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Het beroep tot nietigverklaring, voor wat betreft de vierde verzoekende partij, is onontvankelijk voor 

zover het gericht is tegen de eerste bestreden beslissing. De vierde bestreden beslissing dient in hoofde 

van de vierde verzoekende partij uit het rechtsverkeer gehaald te worden door een nietigverklaring 

ervan. Er is derhalve 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 de nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep 

tot nietigverklaring behandeld. 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: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 16 mei 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13) in hoofde van de vierde verzoekende partij, geboren te Gnjilane op 5 juni 1990, 

wordt vernietigd. 

 

 Artikel 2 

 

 De vordering tot schorsing, van de bij in artikel 1 vernietigende beslissing, is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen voor zover deze gericht 

zijn tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 16 mei 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 wordt 

verklaard en tegen de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 16 mei 2013 tot afgifte van de bevelen om het 

grondgebied te verlaten in hoofde van de eerste, tweede, derde en vijfde verzoekende partij.  

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig juni tweeduizend zestien 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 

 


