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 nr. 174 400 van 9 september 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

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

8 november 2013 in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig kind X, 

hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 20 

september 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9ter van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard. 

 

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 6 juni 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 juli 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. LOOS, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 15 februari 2010 dienen verzoekers een asielaanvraag in. Op 16 juni 2010 neemt de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot weigering van de toekenning van de 

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen deze beslissing dienen 

verzoekers hoger beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) die bij arrest 

nrs. 49 618 en 49 619 van 15 oktober 2010 opnieuw de vluchtelingen- en subsidiaire 

beschermingsstatus weigert toe te kennen.  
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Op 22 september 2010 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Op 27 

januari 2011 wordt de aanvraag ontvankelijk verklaard.  

 

Op 20 september 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf ongegrond wordt verklaard, aan verzoekers ter kennis gebracht op 10 oktober 2013.  Dit is de 

bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

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

schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

V., A. (R.R.: …), geboren te Presevo op (…)1983  

En zijn partner: 

+ V., N. (R.R.: …), geboren te Biljaca op (…)1986  

En zijn minderjarige dochter: 

+ V., A. (R.R.: …), geboren te Presevo op (…)2007  

Nationaliteit: Servië 

adres: (…) 

 

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

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 27.01.2011, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden(en): 

 

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

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

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

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

 

Er werden medische elementen aangehaald door V. N. die echter niet weerhouden kunnen worden (zie 

medisch verslag arts-adviseur d.d. 20.09.2013) 

 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van 

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

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekers hebben binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet voorziene termijn van 

8 dagen, de griffie in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wensen neer te leggen. Met 

toepassing van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet 

overeenkomstig het eerste lid. De Raad doet uitspraak op basis van de middelen uiteengezet in het 

inleidend verzoekschrift en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de vreemdelingenwet.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In het eerste en enige middel voeren verzoekers de schending aan van de motiveringsplicht vervat in 

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

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, alsook van de materiële motiveringsplicht, de 

zorgvuldigheidsverplichting, het redelijkheidsbeginsel, artikel 9ter van de vreemdelingenwet en van 

artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
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Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 

(hierna: het EVRM). 

 

Ter adstruering van het middel zetten verzoekers het volgende uiteen: 

 

“De opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen. De motivering moet tevens juist en afdoende zijn, de overwegingen 

moeten steun vinden in het administratief dossier 

De beslissing werd als volgt gemotiveerd: (…) 

De beslissing verwijst naar het verslag van de arts-adviseur, die in een eerste deel de inhoud van de 

medische attesten weergeeft: (…) 

Vervolgens analyseert de arts-adviseur deze attesten: (…) 

Het advies motiveert nog omtrent de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van een behandeling in het 

land van herkomst (zie tweede onderdeel), waarna deze tenslotte besluit: (…) 

Eerste onderdeel. 

Verzoekster wenst erop te wijzen dat hij uit de motieven van de beslissing niet kan afleiden waarom zijn 

aandoening geen ziekte is die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit. Verzoeker 

stelt daarenboven dat zijn aandoening wel degelijk een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit. 

Verwerende partij stelt in zijn beslissing dat: “Derhalve 

l)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 

(...)” 

Dit werd echter niet afdoende gesteund door de analyse door de arts- adviseur van verwerende partij. 

Dit kan vooreerst afgeleid worden uit het samenvattend besluit van de arts-adviseur waarin onder 

andere de suïcide pogingen en het psychotische gedrag worden aangehaald, maar waarbij enkel 

gemotiveerd wordt dat dit geen risico inhoudt op een onmenselijk en vernederende behandeling gezien 

er medische behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijke zou zijn in Servië (zie boven). De 

arts bepaalt dus niet waarom dat de aandoening geen reëel risico inhoudt voor verzoeksters' leven of 

fysieke integriteit. Zij spreekt dit in dit besluit zelfs niet tegen. Het risico voor het leven is zeer reëel, 

zowel hier in België, als in het land van herkomst. Hier in België kan haar situatie, mits de vertrouwde 

behandeling en stabiele omgeving verbeteren of tenminste stabiliseren. Het risico zal echter zeer acuut 

worden bij een terugkeer, zelfs mits een behandeling. Een terugkeer naar het land van herkomst 

betekent immers een volledige destabilisatie van haar toestand. Door de trauma's opgelopen in het land 

van herkomst zal zij bij een confrontatie met haar toenmalige omgeving volledig desoriënteren en 

levensbedreigende angstaanvallen krijgen. 

Dokter Psychiater S. beschrijft verzoeksters aandoening als volgt: Verzoekster lijdt aan een ernstige 

persoonlijkheidsstoornis in de zin van een psychose. De psychose kenmerkt zich door een ernstig 

emotioneel terugtrekken, een suïcidale obsessie volgens een stereotiep scénario, een emotionele 

onverschilligheid, continue angsten in de dag en 's nachts, nachtmerries en agitaties. Ze heeft geen 

enkel concentratievermogen meer, en lijdt geregeld aan geheugenverlies. Zij heeft geen enkele 

interesse in de omgeving, neemt niet deel aan het huiselijke leven, en is volledig afhankelijk van 

naasten. Ze heeft geen enkele autonomie. 

Hij vermeldt al sinds het eerste medische attest dd.20.05.2011 dat verzoekster ook daadwerkelijke 

zelfmoordpogingen onderneemt. Ze vertoont ernstig psychotisch gedrag. Ze staat bijgevolg onder het 

continue toezicht van haar man en dochter, en kan in geen enkele zin autonoom leven. Op elk moment 

kan ze gehospitaliseerd worden in de psychiatrie. Dat het een levensbedreigende ziekte betreft, staat 

aldus buiten kijf. . 

Alvorens zijn besluit, stelt de arts- adviseur het volgende met betrekking tot het suïcide-gevaar en de 

psychose: "We merken hierbij op dat uit de voorgaande medische getuigschriften alleszins niet blijkt dat 

een hospitalisatie psychiatrie noodzakelijk gebleken is, in verband met een reële suïcidedreiging (cfr. 

zelfmoordpogingen zoals door dr. S. beschreven sinds mei 2011) of een psychotische decompensatie 

(cfr. In het medisch getuigschrift van 17/01/2013 beschreef dr. S. ook psychotisch gedrag bij de 

betrokkene). " 

En: "er blijkt in het bijzonder niet dat er bij de betrokkene sprake is van en actuele reële suïcidedreiging 

of een actuele psychotische decompensatie en van een huidige (noodzaak tot) hospitalisatie psychiatrie 

in deze context...het beschreven risico op suïcide en totale regressie is louter van speculatieve aard en 

wordt niet gestaafd door een (al dan niet gedwongen) opname psychiatrie in verband met een actuele 

reële suïcidedreiging en/of de herhaaldelijk beschreven zelfmoordpogingen of in verband met een 

actuele psychotische decompensatie. " 
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Het is niet omdat verzoekster tot nog toe beschermd kon worden door haar familieleden, en dat er werd 

overwogen dat zij beter aardt bij haar familie dan in een instelling, en dat de medicatie en strikte 

psychiatrische opvolging haar tot nog toe heeft kunnen weerhouden van een (gedwongen) opname, dat 

dit naar de toekomst zo zal zijn. Het is het ernstige risico dat in acht moet genomen worden. Gezien de 

herhaaldelijke suïcidepogingen kan verwerende partij niet dienstig stellen dat er geen reële dreiging 

voor verzoeksters' leven is. Het is niet omdat er nog geen opname heeft plaatsgevonden dat de dreiging 

niet reëel of actueel is. Er zijn allerlei redenen mogelijk waarom een gedwongen opname niet geschikt 

wordt geacht. 

Bovendien stelt de psychiater telkens opnieuw vast dat verzoekster ten alle tijd gehospitaliseerd kan 

worden. Daarenboven betreft het hier een psychiater die vaststelt dat de dreiging reëel en acuut is. 

Waarom de arts-adviseur van verwerende partij een specialist tegenspreekt, zonder verzoekster te 

onderzoeken, om dan vast te stellen dat de suïcidedreiging van speculatieve aard is, is niet duidelijk. 

Men kan uiteraard niet gewoon veronderstellen dat er geen sprake is van een reële dreiging, enkel en 

alleen omdat verzoekster tot nog toe niet gedwongen opgenomen werd. Ondanks de zware behandeling 

is de situatie nog niet verbeterd. Een reëel suïcidegevaar impliceert een reëel risico op verzoeksters' 

leven bij het stopzetten van de adequate behandeling. 

Zoals de arts-adviseur zelf verder stelt, is er over de jaren weinig verbetering opgetreden in 

verzoeksters' situatie. 

Verzoeksters' aandoening brengt duidelijk een reëel risico in voor haar leven, en er werd alleszins door 

verwerende partij, door zijn bewering dat er geen acuut levensgevaar is aangezien dit niet gestaafd 

werd door een opname in de psychiatrie, onvoldoende gemotiveerd waarom dit niet zo is. Door een 

dergelijke eenduidige analyse over de jaren heen van de psychiater-specialist tegen te spreken, en dit 

zonder verzoekster zelf te onderzoeken, schendt zij bovendien haar zorgvuldigheidsplicht. 

Tot het besluit komen dat de aandoening en zelfmoordrisico's geen directe bedreiging vormt op het 

leven van verzoeker, is met andere woorden in strijd met artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, het 

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel maar eveneens met de (materiële) 

motiveringsplicht aangezien de arts-adviseur geen enkele afdoende reden aanhaalt waarom hij zich 

distantieert van het standaard medisch getuigschrift van Dr. Psychiater S.. 

Tweede onderdeel. 

Vervolgens kan verzoekster niet afdoende afleiden uit de motieven van de beslissing waarom haar 

aandoening geen ziekte is die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

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

verblijft. 

Verwerende partij is bij haar analyse tekort geschoten, zij heeft niet afdoende zorgvuldig en redelijk 

gehandeld. Dat blijkt uit het volgende  

1. verwerende partij motiveert omtrent de beschikbaarheid van de zorg in het land van herkomst het 

volgende: 

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

administratief dossier van de betrokkene) : 

- Informatie afkomstig uit de MedCOl-databank: 

* van International S0S4 van 2410612013 met het uniek kenmerknummer BMA-4860. 

• van International SOS van 1010712013 met het uniek kenmerknummer BMA-4867. 

-Informatie afkomstig uit een databank van humane geneesmiddelen van het 

Medicines and Médical Devices Agency of Serbia (ALIMS) (bekomen via http://www.alims. Oov.rs/eng/ 

en geraadpleegd op 16/09/2013): o.a. Flusetin (farmaceutische stof fluoxetine), Cipralex 

(farmaceutische stof escitalopram) en Trittico retard (farmaceutische stof trazodon) komen hierin voor. 

Over clorazepaat werd in deze databank geen informatie teruggevonden, doch andere 

benzodiazepines/anxiolytica komen er weî in voor: Apaurin (farmaceutische stof diazepam), 

Demetrazepam (farmaceutische stof prazepam) en Bromazepam (farmaceutische stof bromazepam). 

Uit deze informatie blijkt dat medicamenteuze behandeling met fluoxetine, escitalopram, trazodon en 

benzodiazepines/anxiolytica (bromazepam en andere) beschikbaar is in Servie; indien 

noodzakelijk/gewenst en op voorschrift van de behandelende arts kan clorazepaat vervangen worden 

door een ander anxiolyticum. Ambulante psychiatrische zorgen zijn beschikbaar in Servie. 

Hospitalisatie psychiatrie en crisisinterventie zijn eveneens mogelijk in Servie; op basis van de ter 

staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften kan echter niet bevestigd worden dat dit 

bij de betrokkene noodzakelijk was/is. 

Verwerende partij ging hier echter voorbij aan de analyse van dr. Psychiater S. dat de behandeling niet 

substitueerbaar is en niet wijzigbaar is. Verzoekster is in dergelijk ver stadium van psychotische 

depressie dat een andere behandeling en therapeut enkel maar kan resulteren in een ernstige 

achteruitgang. 
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Wat betreft de medicatie: over het medicijn Clorazepaat vindt de arts-adviseur geen informatie terug. Dit 

medicijn is inderdaad niet te verkrijgen in Servië. Verwerende partij stelt dat dit vervangen zou kunnen 

worden door het medicijn Anxiolyticum. Daarbij gaat verwerende partij wederom voorbij aan de 

vaststelling van psychiater S. dat de behandeling niet substitueerbaar is. 

Door hiermee op geen enkele manier rekening te houden, schendt verwerende partij haar 

zorgvuldigheids- en motiveringsplicht. 

2. Verwerende partij stelt met betrekking tot de toegankelijkheid van de medische behandeling en 

opvolging in het land van herkomst, Servië: 

- Verwijzend naar de Nota Toegankelijkheid van de zorgen in het herkomstland of land van gewoonlijk 

verblijf d.d. 20/09/2013: 

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

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

ziekteverzekering die zowel werknemers, zelfstandigen, gepensioneerden ais uitkeringsgerechtigden 

insluit. Voor sociaal kwetsbare personen is de verzekering gratis, daar de staat de bijdragen voor deze 

personen betaalt. Deze verzekering geeft toegang tot de publieke gezondheidszorg. In het geval 

verzoeker onmiddellijk na aankomst in Servië nood heeft aan medische bijstand is er gedurende een 

periode van maximum 60 dagen recht op dringende medische zorgen op alle niveaus voor 

terugkeerders die nog niet in regel zin 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. Een invaliditeitsuitkering wordt 

toegekend in geval van werkonbekwaamheid. Mensen die op zichzelf niet in staat zijn de normale 

dagdagelijkse handelingen te stellen hebben recht op bijstand van een andere persoon (mantelzorg).7 

Medicijnen die op de «positieve lijst voorkomen zijn gratis voor de patiënt, voor andere medicijnen dient 

betaald te worden.8 De medicatie van betrokkene behoort tot deze «positieve lijst. 

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

bijgedragen heeft gedurende de laatste 18 maanden. 

Indien men geen inkomen kan verwerven uit arbeid, kan betrokkenen 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. 

Wat de financiële toegankelijkheid betreft, kan er vanuit gegaan worden dat de echtgenoot van 

betrokkene zijn steentje bijdraagt in de financiële situatie van het gezin bij terugkeer naar het land van 

herkomst. In het dossier bevindt zich namelijk geen enkele aanwijzing dat de echtgenoot 

arbeidsongeschikt is. Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkenen in Servië, het land waar zij 

ongeveer 24 jaar verbleven, geen familie, vrienden of kennissen meer zouden hebben bij wie zij terecht 

kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van nodige zorgen aldaar of voor (tijdelijke) 

financiële hulp. 

Wat betreft de bewering dat een behandeling in het land van herkomst niet mogelijk zou zijn vanwege 

het feit dat haar medische aandoening rechtstreeks gelinkt is aan hetgeen zij daar meegemaakt heeft, 

dient er opgemerkt te worden dat betrokkene hiervan niet de nodige bewijsstukken voorlegt. De 

verklaring van de Dokter kan niet aanvaard worden aangezien de verklaring een gesolliciteerd karakter 

heeft en het betreft hier geen officieel document dat de hierboven vermelde problemen kan bewijzen. 

Verder kan betrokkene en haar familie een beroep doen op hef REAB-programma van de international 

Organisation for Migration(IOM). De IOM wil de zelfstandigheid en integratie van mensen die terugkeren 

naar hun herkomstland verbeteren door ze te assisteren bij hun terugkeer en hun re-integratie. Zo 

kunnen ze beschikken over microkredieten om hen te ondersteunen bij de opbouw van een nieuw leven. 

Uit deze informatie kunnen we besluiten dat er geen bezwaren zijn wat betreft de toegankelijkheid van 

de medische zorgen in het land van herkomst, Servië. " 

Verwerende partij beging vooreerst de fout om geen rekening te houden met de etnische afkomst van 

verzoekster. Nochtans wordt er elke keer opnieuw melding van gemaakt in de medische attesten bij de 

medische voorgeschiedenis "En outre santé a été fragilisée à la suite d'un refus discriminatoire de lui 

apporter des soins en raison de motifs ethniques”. Verzoeksters zijn van Albanese afkomst en werden in 

hun regio telkens tot de nodige zorg geweigerd. Dat deze discriminatie ten aanzien van Albanezen 

gewijzigd is, is zeer onwaarschijnlijk. 

Bovendien geldt ook dat verzoekster voortdurende mantelzorg heeft en dat zij volledig afhankelijk en 

absoluut niet autonoom is. Verzoeksters' man staat elk uur van de dag voor haar in, om haar te 

begeleiden. Verwerende partij kan dan ook niet inzien hoe verzoeksters man kan bijdragen in de kosten 
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van de psychiatrische zorg voor zijn vrouw. Aan enkele medicijnen zijn een stevig kostenplaatje 

verbonden, en niet elke vorm van psychiatrische hulp is terugbetaald. 

Door met dit alles op geen enkele manier rekening te houden, schendt verwerende partij zijn 

motiveringsplicht en zorgvuldigheidsplicht. 

Dat de mensen van Albanese afkomst in Servië gediscrimineerd worden, en ook op gebied van 

medische hulp, kan aanvullend gestaafd worden aan de hand van onder andere volgend rapport: 

Rapport van de European Commission against Racism and Intolerance, ECRI Report on Serbia, dd. 

31.05.2011 (stuk nr. 3, p 27-28): "ECRI has been informed that the biggest problem facing the Albanian 

minority in the régions of Presevo, Bujanovac and Medveda is the economic situation. ...very few 

measures have been taken to provide employment. More than 70 % of economically active people are 

unemployed in the région and this has led to a réduction in the size of the community as many have left 

the région to seek better opportunities elsewhere 

Het is dus een raadsel hoe verzoeksters' man, financieel een duit in het zakje kan doen om de zorgen te 

betalen als Albanezen worden gediscrimineerd bij het vinden van werk, en als hij voortdurend moet 

instaan voor de mantelzorg van zijn vrouw. Verzoekers zijn afkomstig uit Presevo. 

Met de inhoud van nieuw aangevoerde rapporten kan de Raad in principe geen rekening houden, 

gezien dit een annulatieprocedure betreft. Er moet wel rekening mee gehouden worden dat verzoekers' 

arts deze problematiek telkens opnieuw in de medische attesten heeft aangehaald. Het loutere feit dat 

er dergelijke rapporten vindbaar zijn, toont wel aan dat er wel degelijk een grond bestond voor 

verwerende partij om aan verder onderzoek te doen. Verwerende partij had de medische attesten van 

verzoekster grondiger moeten bekijken, dan had zij opgemerkt dat er een probleem was met betrekking 

tot de toegankelijkheid specifiek voor verzoekster, en dat had zij op dezelfde informatie kunnen botsen. 

Zij heeft beging alvast de fout hieromtrent niets te motiveren. 

3.Wat betreft de observatie van dr. psychiater S. dat een behandeling in het land van herkomst niet 

mogelijk is vanwege het feit dat verzoekster medische aandoening rechtstreeks gelinkt is aan hetgeen 

zij daar meegemaakt heeft, stelt verwerende partij dat de verklaring van de dokter niet aanvaard kan 

worden aangezien de verklaring een gesolliciteerd karakter heeft en het hier geen officieel document 

betreft dat de problemen kan bewijzen. Dokter psychiater S. heeft zijn deontologische verplichtingen wat 

betreft het invullen de medische attesten. Hij moet deze correct invullen. Indien verwerende partij stelt 

dat dr. psychiater S. bepaalde zaken toevoegt enkel en alleen op vraag van cliënten, beschuldigt 

verwerende partij dokter psychiater S. van een beroepsfout. Het is aan verwerende partij om aan te 

tonen dat dit een gesolliciteerd karakter heeft, wat zij 

geenszins doet. Zij kan niet gewoon beweren dat deze vaststellingen een gesolliciteerd karakter 

hebben. 

Verwerende partij schendt haar motiveringsplicht en zorgvuldigheidsplicht door gewoon aan te nemen 

dat deze verklaring een gesolliciteerd karakter heeft. Zij had motiveren waarom dit zo is, en als zij zelf 

twijfelde aan de vaststellingen, had zij verzoekster moeten uitnodigen voor een onderzoek. 

Hetzelfde geldt wat betreft het verwijt dat er geen bewijsstukken werden voorgelegd. Tot het bewijs van 

tegendeel, stellen de verklaringen van dr. Psychiater S. de waarheid vast. Het volstaat niet vast te 

stellen dat deze een gesolliciteerd karakter hebben, zoals hierboven reeds vernoemd. 

Dr. Psychiater S. stelt dat een terugkeer trauma's terug boven zal brengen, het zal de psychose 

verslechteren en haar in een complete gedesoriënteerde angstsituatie brengen, wat een sterke 

regressie impliceert, en tot gevolg zal hebben dat ze uit een angstaanval een zelfmoord zal 

ondernemen. Ze heeft nood aan een socio-medische structuur die een nauwe psychiatrische opvolging 

garandeert, en nog jaren zal duren. De persoonlijkheidsstoornis heeft een stabiele therapeutische en 

medicamenteuze opvolging nodig. 

De hoofdredenen van een, onmogelijkheid to terugkeer zijn aldus ten eerste dat dit een breuk betekent 

met de vertrouwde therapieën en medicijnen. Andere manieren van therapievoering en medicijnen 

kunnen fataal zijn voor verzoekster. Voor verzoekster is het van uiterst groot belang dat zij nu in haar 

vertrouwde omgeving is, aangezien haar leven aan een zijden draadje hangt. De huidige behandeling is 

niet vervangbaar. Ten tweede kan een terugkeer haar trauma's opwekken, aangezien haar psychische 

aandoening rechtstreeks gelinkt is aan de gebeurtenissen in haar land van herkomst. Ten derde is de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van andere soort therapieën en medicijnen in vraag te stellen, 

gezien de etnische afkomst van verzoekster. Het zijn deze elementen die niet in rekening werden 

gebracht door verwerende partij. 

Tenslotte verdient het bij al deze vaststellingen de bijzondere aandacht dat het uit het administratief 

dossier niet blijkt dat de betrokken arts-adviseur een bijzonder expertise bezit aangaande de 

verregaande toestand van verzoekster, de oorzaak van deze toestand die te maken heeft met haar 

verleden in Servië, en aangaande de beschikbaarheid en toegankelijkheid voor verzoekende partij, 

zijnde van Albanese afkomst. Evenmin blijkt dat de deze gecommuniceerd heeft met een arts die wel 

dergelijke expertise heeft. Men kan dan ook niet inzien hoe de arts-adviseur dan kan concluderen dat er 
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geen sprake is van een bedreiging voor verzoeksters leven, zonder verzoekster zelf te onderzoeken, 

daar waar dr. S., die haar psychiater is, in zijn standaard medische getuigschriften telkens opnieuw 

expliciet stelt dat en waarom er grote zelfmoordrisico' s zijn in geval van een terugkeer. 

Doordat in de bestreden beslissing verwerende partij een advies van de arts-adviseur dat niet getuigt 

van een behoorlijke feitenvinding in het licht van artikel 9 ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

onderschrijft en als het zijne overneemt, is de zorgvuldigheidsplicht geschonden. Het komt de 

verwerende partij immers toe het gestelde in artikel 9 ter, §1, eerste lid te respecteren en zonodig de 

arts-adviseur te verzoeken om bijkomende onderzoeken te verrichten. 

Verwerende partij liet het bij het verwijzen naar het advies van de arts- adviseur die gebruikt gemaakt 

heeft van een blote standaardbewering en schendt daarbij duidelijk de motiveringsplicht, 

zorgvuldigheidsplicht en artikel 9ter. 

Gelet op het bovenstaande kan derhalve enkel en alleen worden geconcludeerd dat verwerende partij 

met deze beslissing alle bovenvermelde wettelijke bepalingen en beginselen van behoorlijk bestuur 

heeft geschonden. 

De terugkeer van verzoeker naar Servië zou dan ook een onmenselijke behandeling uitmaken in de zin 

van artikel 3 EVRM.” 

 

3.2 De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan 

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

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

een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing 

een motivering in feite, met name dat “uit het voorgelegd medische 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 verzoekster “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”. De verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze 

motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de 

bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele 

motiveringsplicht. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoekers de motieven van de 

bestreden beslissing kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Waar verzoekers inhoudelijke argumenten ontwikkelen tegen de bestreden beslissing, voeren zij in 

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

dit oogpunt wordt onderzocht. 

 

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). 

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Naar luid van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet kan een machtiging tot verblijf bij de 

minister of zijn gemachtigde worden aangevraagd door “(d)e 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”. Deze bepaling houdt duidelijk twee mogelijkheden in wat betreft de ziekte van de 

betrokkene: de ziekte houdt een reëel risico voor zijn leven of fysieke integriteit in, of zij houdt een reëel 
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risico op een onmenselijke of vernederende behandeling door een gebrek aan adequate behandeling in 

het land van herkomst in (cf. RvS 19 juni 2013, nr. 223.961). 

 

In tegenstelling tot verzoekers’ betoog kan uit de motivering van het medisch advies, dat integraal deel 

uitmaakt van de bestreden beslissing worden gelezen waarom de aandoening van verzoekster geen 

ziekte is die een reëel risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit. De arts-adviseur stelt immers 

uitdrukkelijk dat wat het schildklierprobleem betreft: “Op basis van de ter staving van de aanvraag 

voorgelegde medische getuigschriften blijkt mijns insziens niet dat het hier een huidige ernstige 

medische (endocrinologische) aandoening met een huidig risico in de zin van het artikel 9ter betreft cfr. 

een precieze endocrinologische diagnose is niet vermeld in verband met de beschreven dysthyroidie; de 

aanwezigheid van een endocrinologische problematiek bij de betrokkene wordt niet bevestigd door 

overtuigende endocrinologische onderzoeken en verslagen; er blijkt niet dat er in deze context een 

actuele directe bedreiging voor het leven van de betrokkene of een actuele kritieke 

gezondheidstoestand is (…)”. In het raam van een posttraumatische depressie motiveert de arts-

adviseur in dat verband: “Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische 

getuigschriften blijkt niet dat er bij de betrokkene sprake is van een actuele strikte medische contra-

indicatie om te reizen; er blijkt in het bijzonder niet dat er bij de betrokkene sprake is van een actuele 

reële suïcidedreiging of een actuele psychotische decompensatie van een huidige (noodzaak tot)- 

hospitalisatie psychiatrie in deze context.” Verzoekers menen evenwel dat verzoeksters aandoening wel 

degelijk een reëel risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit. Het risico zal zeer acuut worden bij 

een terugkeer, zelfs mits een behandeling. Verzoekers verwijzen en citeren vervolgens opnieuw uit de 

voorgelegde medische attesten van Dr. psychiater S. Door opnieuw te verwijzen naar de medische 

attesten weerleggen verzoekers evenwel niet de analyse en vaststellingen van de arts-adviseur die met 

betrekking tot verzoeksters suïcidegevaar en psychose het volgende heeft gemotiveerd: “We merken 

hierbij op dat uit de voorgelegde medische getuigschriften alleszins niet blijkt dat een hospitalisatie 

psychiatrie noodzakelijk gebleken is, in verband met een reële suïcidedreiging (cfr. zelfmoordpogingen 

zoals door dr. S. beschreven sinds mei 2011) of een psychotische decompensatie (cfr. in het medisch 

getuigschrift van 17/01/2013 beschreef dr. S. ook psychotisch gedrag bij de betrokkene). Door de 

betrokkene werden in deze context ook na juni 2013 geen aanvullende medische 

getuigschriften/verslagen ter beschikking gesteld. Dit is het recentste medisch getuigschrift waarover wij 

beschikken. In het medisch getuigschrift van 17/01/2013 vermeldde dr. S. ook nog Invega 3 mg 1 per 

dag (farmaceutische stof paliperidon: een antipsychoticum) in betrokkenes lopende medicamenteuze 

behandeling, doch dit geneesmiddel is niet hernomen in het recentere medisch getuigschrift van 

10/06/2013).” en “We noteren dat dr. S. in het medisch getuigschrift van 10/06/2013 vermeldde dat een 

terugkeer naar haar land dezelfde gedragingen zou uitlokken als bij het stopzetten van de behandeling 

(totale angstige desorganisatie van de persoonlijkheid, een demente suicidepoging, een totale regressie 

gevolgd door overlijden): het beschreven risico op suicide en totale regressie is louter van speculatieve 

aard en wordt niet gestaafd door een (al dan niet gedwongen) opname psychiatrie in verband met een 

actuele reële suïcidedreiging en/of de herhaaldelijk beschreven zelfmoordpogingen of in verband met 

een actuele psychotische decompensatie.” Verzoekers betogen dat het niet is omdat verzoekster nog 

niet onderworpen werd aan een gedwongen opname, dat dit in de toekomst ook niet zo zal zijn. 

Evenwel, door een loutere hypothetische bewering weerleggen verzoekers evenmin de vaststellingen 

van de arts-adviseer. De motivering dat een reëel suïcidegevaar en psychose niet zijn aangetoond is 

afdoende. Waar verzoekers betogen dat de arts-adviseur de analyse van de behandelende arts-

psychiater tegenspreekt zonder verzoekster zelf te onderzoeken beperken zij hun betoog tot de louter 

negatie van de vaststellingen in het medisch advies van 20 september 2013, zonder met concrete 

elementen te verduidelijken waarom zij menen dat deze vaststellingen onjuist of kennelijk onredelijk zijn. 

Aldus doen de verzoekers niets meer dan te kennen geven dat zij het niet eens zijn met de beoordeling 

van de arts-adviseur van het door hen overgemaakte standaard medisch getuigschrift, evenals van de 

overige medische attesten, zonder evenwel de onjuistheid van de motieven aan te tonen. Het medisch 

advies steunt op werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden 

vastgesteld. 

 

Een schending van de materiële motiveringplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet 

aangetoond.  

 

Verzoekers betogen verder dat de verwerende partij met betrekking tot haar analyse omtrent de 

beschikbaarheid van de zorg in het land van herkomst is tekort geschoten. De arts-adviseur ging 

namelijk voorbij aan de verklaringen van Dr. psychiater S. dat de behandeling niet substitueerbaar is en 

niet wijzigbaar. In tegenstelling tot wat verzoekers voorhouden, heeft de arts-adviseur wel degelijk 

rekening gehouden met deze verklaringen waar hij stelt: “Dr. S. attesteerde verder dat de lopende 
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behandeling niet wijzigbaar noch substitueerbaar was (tenzij door haar therapeut), dat de voorziene 

duur van de noodzakelijke behandeling minstens tien jaar bedroeg, dat de betrokkene ten alle tijde 

gehospitaliseerd kon worden in de psychiatrie, dat men mits respecteren van de behandeling kon hopen 

op een relatieve stabilisatie en dat de ingestelde behandeling voortgezet moest worden.” De art-

adviseur stelt evenwel vast dat deze verklaringen niet verder gestaafd worden nu uit de voorgelegde 

medische attesten verder niet blijkt dat hospitalisatie psychiatrie noodzakelijk gebleken is in verband met 

een reële suïcidedreiging of een psychotische decompensatie. Bovendien werden door verzoekers in 

deze context na juni 2013 geen aanvullende medische getuigschriften/verslagen ter beschikking 

gesteld. Waar de arts-adviseur meent dat het medicijn Clorazepaat kan vervangen worden door een 

ander anxiolyticum dat wel beschikbaar is in hun land van herkomst Servië, tonen verzoekers of hun 

behandelende arts niet aan waarom het geneesmiddel niet substitueerbaar zou zijn. Er liggen in casu 

geen gegevens voor – en de verzoekers brengen zelf ook geen enkel gegeven aan – waaruit zou blijken 

dat door het gebruik van een substituut van het medicijn Clorazepaat verzoeksters toestand “enkel maar 

kan resulteren in een ernstige achteruitgang”. Om de vernietiging van de bestreden beslissing te 

bekomen, moeten de verzoekers ofwel aantonen dat de arts-adviseur geen rekening heeft gehouden 

met alle elementen van het voorgelegde medische getuigschrift, ofwel met andere elementen dan het 

voorgelegde standaard medisch getuigschrift, aantonen dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk 

is. In casu blijven de verzoekers in gebreke. Uit het bovenstaande blijkt dat de arts-ambtenaar in zijn 

advies van 20 september 2013 genoegzaam heeft gemotiveerd waarom hij in casu afwijkt van het 

advies van de behandelende arts en meent dat het medicijn Clorazepaat kan vervangen worden door 

een ander anxiolyticum. De schending van de zorgvuldigheids- en motiveringsplicht kan niet worden 

aannemelijk gemaakt.  

 

Verzoekers betogen vervolgens dat met betrekking tot de toegankelijkheid van de medische zorgen 

geen rekening is gehouden met de etnische afkomst van verzoekster. Verzoekster is van Albanese 

afkomst en werd daardoor in haar regio telkens de nodige zorg geweigerd. Verzoekers’ betoog dat 

verzoekster de nodige medische zorgen worden geweigerd omwille van haar etnische afkomst is 

evenwel beperkt tot een loutere bewering en wordt niet aangetoond door de verwijzing naar een rapport 

van 31 mei 2011 dat handelt over de hoge werkloosheidsgraad in bepaalde regio’s. Waar verzoekers 

vervolgens betogen dat haar echtgenoot, verzoeker, ook niet in staat zal zijn om financieel een duit in 

het zakje te doen, nu hij ook zal gediscrimineerd worden en bovendien moet instaan voor de mantelzorg 

van zijn vrouw, gaan verzoekers voorbij aan de motivering in het medisch advies dat de medicijnen van 

verzoekster op de lijst voorkomen van medicijnen die gratis zijn voor de patiënt; dat indien men geen 

inkomen kan verwerven uit arbeid betrokkenen kunnen rekenen op sociale bijstand in functie van het 

familiale inkomen en het aantal personen ten laste; dat mensen die op zichzelf niet in staat zijn de 

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

(mantelzorg) en dat het erg onwaarschijnlijk lijkt dat betrokkenen in Servië, land waar zij ongeveer 24 

jaar verbleven, geen familie, vrienden of kennissen meer zouden hebben bij wie zij terecht kunnen voor 

(tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar of voor (tijdelijke) financiële 

hulp. Verzoekers betwisten deze motieven niet en tonen bijgevolg niet aan dat de medische zorgen voor 

verzoekster niet toegankelijk zijn in Servië.  

 

Verzoekers stellen dat de verklaring van Dr. S, namelijk dat een behandeling in het land van herkomst 

niet mogelijk is vanwege het feit dat verzoeksters medische aandoening rechtstreeks gelinkt is aan 

hetgeen zij daar meegemaakt heeft, niet kan worden afgedaan met het motief dat de verklaring een 

gesolliciteerd karakter heeft. Het is niet kennelijk onredelijk te oordelen dat de verklaringen van de 

behandelende arts-psychiater een gesolliciteerd karakter hebben nu deze zijn vermeld in het kader van 

een aanvraag tot verblijfsmachtiging om medische redenen en de behandelende arts zijn verklaringen 

daaromtrent niet verder heeft geduid of aangetoond met een begin van bewijs. Het feit dat een 

terugkeer haar trauma’s kan opwekken, is bovendien louter hypothetisch. Ten slotte wordt opgemerkt 

dat met de enkele verwijzing naar de hypothetische veronderstellingen van de behandelende arts-

psychiater de vaststellingen in het medisch advies dat de medische zorgen beschikbaar en toegankelijk 

zijn in het land van herkomst, niet worden weerlegd.    

 

Waar verzoekers opmerken dat niet blijkt dat de arts-adviseur over een bijzondere expertise beschikt en 

evenmin heeft gecommuniceerd met een arts die over een dergelijke expertise beschikt, herhaalt de 

Raad  dat naar luid van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet een machtiging tot verblijf 

bij de staatssecretaris of zijn gemachtigde kan worden aangevraagd door 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 
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van herkomst of het land waar hij verblijft. De aanvraag om machtiging tot verblijf wordt ongegrond 

verklaard 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. Het onderzoek en de beoordeling van de medische attesten waarop de vreemdeling 

zich steunt worden dus aan de ambtenaar-geneesheer overgelaten. Deze laatste wordt volledig vrij 

gelaten in zijn beoordeling van de medische attesten. Indien hij het noodzakelijk acht, kan hij advies van 

deskundigen inwinnen (Parl.St. Kamer, 2005-2006, DOC 51-2478/001, 34). Anders dan verzoekers  

voorhouden, dient de ambtenaar-geneesheer niet van een bijzondere expertise blijk te geven om de 

door de vreemdeling ingediende medische attesten te beoordeling en is hij 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). Al 

evenmin bepaalt artikel 9ter van de vreemdelingenwet dat het aan de arts-adviseur zou toekomen om 

elke aanvrager aan een individueel en bijkomend medisch onderzoek te onderwerpen. Een schending 

van de motiveringsplicht, zorgvuldigheidsplicht en van artikel 9ter van de vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond.  

 

Waar verzoekers de schending aanvoeren van artikel 3 van het EVRM laten zij na uiteen te zetten op 

welke wijze de bestreden beslissing artikel 3 van het EVRM schending, te meer nu de bestreden 

beslissing geen verwijderingsmaatregel bevat.  

 

Verzoekers tonen met hun uiteenzetting niet aan dat het kennelijk onredelijk was van de verwerende 

partij om zich bij het nemen van de bestreden beslissing te baseren op het verslag van de arts-adviseur 

die daarenboven, blijkens de bespreking hierboven, rekening heeft gehouden met alle door verzoekers 

bijgebrachte stukken. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de determinerende 

overwegingen die de bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kunnen 

verzoekers ook niet worden gevolgd waar zij stellen dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

Het eerste en enige middel is ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen september tweeduizend zestien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


