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 nr. 178 806 van 30 november 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 28 november 2016 

heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van 23 november 2016 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met grensleiding en vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies 

CR). 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 november 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

30 november 2016 om 10.30 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. MOSKOFIDIS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat  E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Kosovaarse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op (…) 1963. 
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De verzoekende partij verklaart op 18 november 2010 het Rijk te zijn binnengekomen en vroeg op 18 

november 2010 de erkenning van de hoedanigheid als vluchteling aan. 

 

Op 4 april 2011 dient de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf in 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 15 april 2011 weigert de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zowel de 

vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus aan de verzoekende partij. 

 

Op 26 april 2011 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. 

 

Op 18 mei 2011 stelt de verzoekende partij beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) tegen de beslissing van de commissaris-generaal. Bij arrest van 13 juli 2011 met 

nummer 64 758 weigert de Raad de toekenning van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus aan de verzoekende partij. 

 

Op 18 augustus 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

Op 29 augustus 2011 dient de verzoekende partij een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 3 augustus 2012 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris de tweede aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond. 

 

Op 8 augustus 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Op 16 december 2012 dient de verzoekende partij een derde aanvraag om machtiging tot verblijf in op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 21 december 2012 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris de derde aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. 

 

Op 21 december 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten met een inreisverbod van drie jaar (bijlage 13sexies). Deze 

beslissing wordt op 6 februari 2013 aan de verzoekende partij ter kennis gebracht. 

 

Op 24 december 2012 dient de verzoekende partij een vierde aanvraag om machtiging tot verblijf in op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 3 januari 2013 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris de vierde aanvraag tot machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. 

 

Op 5 februari 2013 dient de verzoekende partij een vijfde aanvraag om machtiging tot verblijf in op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 25 februari 2013 dient de verzoekende partij een zesde aanvraag om machtiging tot verblijf in op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 16 april 2013 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag van 5 februari 2013  om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. 

 

Op 16 april 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

Op 11 juni 2013 dient de verzoekende partij een nieuwe aanvraag om machtiging tot verblijf in, op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 
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Op 24 juni 2013 dient de verzoekende partij een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad tegen de 

beslissingen van 16 april 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard wordt en het bevel om het grondgebied te verlaten. 

Bij arrest van 27 februari 2014 met nummer 119 739 vernietigt de Raad de bestreden beslissingen. 

 

Op 31 juli 2013 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag van 11 juni 2013 om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. 

 

Op 31 juli 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten met een inreisverbod van drie jaar (bijlage 13sexies). Deze beslissing 

werd op 21 augustus 2013 ter kennis van de verzoekende partij gebracht. 

 

Op 18 oktober 2013 dient de verzoekende partij opnieuw een aanvraag om machtiging tot verblijf in op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 1 april 2014 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag tot machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet zonder voorwerp. 

 

Op 8 augustus 2014 verklaart de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de aanvraag van 25 februari 2013 om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond.  

 

Op 22 september 2014 dient de verzoekende partij een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad tegen 

de beslissing van 8 augustus 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. 

 

Op 3 november 2014 dient de verzoekende partij opnieuw een aanvraag om machtiging tot verblijf in op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 23 januari 2015 dient de verzoekende partij wederom een aanvraag om machtiging tot verblijf in op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 9 februari 2015 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag van 23 januari 2015 

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

 

Op 9 februari 2015 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag van 3 november 2014 

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

 

Op 4 juni 2015 dient de verzoekende partij een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad tegen de 

voormelde de beslissing van 9 februari 2015  waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. In het arrest van 25 

september 2015 met nummer 153 329 verwerpt de Raad het annulatieberoep, nadat de bestreden 

beslissing door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging werd ingetrokken. 

 

Op 15 juli 2015 dient de verzoekende partij een nieuwe aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 4 augustus 2015 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 23 januari 2015 ontvankelijk.  

 

Op 25 augustus 2015 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvragen om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 23 januari 2015 en 15 juli 2015 tezamen 

ongegrond. Het beroep tot nietigverklaring dat de verzoekende partij indient tegen deze beslissing wordt 

verworpen bij arrest 163 191 van 29 februari 2016 van de Raad. 

 

Op 23 november 2016 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de volgende beslissing 

die de bestreden beslissing is: 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET GRENSLEIDING EN VASTHOUDING MET 

UITSTEL MET HET OOG OP VERWIJDERING 
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Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de Heer, die verklaart te heten
(1)

: 

naam: H(…) 

voornaam: F(…) 

geboortedatum: (…)1963 

geboorteplaats: Terrnave 

nationaliteit: Kosovo 

 

In voorkomend geval, ALIAS:  

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen
(2)

, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) van 

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

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

 

Artikel 7, alinea 1:  

 

 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste 

documenten; 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

 3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden; 

 

Op 26.03.2014 werd door de politie van Antwerpen ten laste van betrokkene een pv opgesteld wegens 

winkeldiefstal 

(AN.12.LB.042559/2014). 

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

 

 artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde  

 

Op 26.03.2014 werd door de politie van Antwerpen ten laste van betrokkene een pv opgesteld wegens 

winkeldiefstal 

(AN.12.LB.042559/2014). 

 

 artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten, waarvan 

het laatste haar werd 

betekend werd op 21.08.2013. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen
2
 om de volgende redenen: 

 

Reden van het bevel om het grondgebied te verlaten: 
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Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Hij respecteert de 

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan een bevel 

om het grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden.  

Op 18.11.2010 diende betrokkene in België een asielaanvraag in. Deze aanvraag werd definitief 

afgesloten met een weigeringsbeslissing van de RVV op 13.07.2011. Betrokkene ontving vervolgen op 

24.08.2011 een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13qq) geldig 7 dagen. 

Tussen 2011 en 2015 diende betrokkene maar liefst 8 keer een regularisatieaanvraag in op basis van 

artikel 9ter van de wet van 15/12/1980. Betrokkens 5
e
, 7

e
 en 8e tot medische regularisatie werden 

ongegrond verklaard na grondig onderzoek van betrokkenes medische toestand en de beschikbaarheid 

en toegankelijkheid van de mogelijke behandelingen in haar land van oorsprong. In twee arresten van 

29.02.2016 werd beroep tegen deze beslissingen verworpen door de RVV die stelde dat de DVZ in haar 

weigeringsbeslissingen op afdoende wijze had aangetoond dat betrokkene kan behandeld worden in 

Kosovo en dat de nodige behandeling en medicatie in Kosovo toegankelijk is en dat betrokkene niet 

aantoont dat haar familieleden, onder andere haar drie kinderen waaronder een zoon die eerder al werd 

gerepatrieerd naar Kosovo, haar niet financieel zouden kunnen helpen. Uit het administratief dossier 

(bericht vanwege de Kosovaarse overheid van 14.09.2016) blijkt dat het Kosovaarse Ministerie van 

Binnenlandse Zaken in samenwerking met het Ministerie van Gezondheid, telkens wanneer iemand die 

medische hulp nodig heeft gerepatrieerd wordt, opvang en adequate medische behandeling kunnen 

voorzien. Uit bovenstaande vaststellingen kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het land 

van herkomst geen schending van artikel 3 EVRM inhoudt. 

Op 18.10.2013 diende betrokkene eveneens een regularisatieaanvraag in op basis van artikel 9bis van 

de wet van 15/12/1980. Deze werd zonder voorwerp verklaard op 01.04.2014. Deze beslissing is op 

23.04.2014 aan betrokkene betekend. 

Betrokkene werd meermaals door de stad Antwerpen geïnformeerd over de betekenis van een bevel om 

het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader 

van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de 

Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011). Op 04.12.2015 werd betrokkene nogmaals uitgebreid door een ambtenaar van 

de DVZ geïnformeerd over de mogelijkheden voor medische ondersteuning en hulp bij reïntegratie in 

geval van vrijwillige terugkeer naar Kosovo. 

Op 23.11.2016 werd betrokkene in het kader van het hoorrecht gehoord door een attaché van de Dienst 

Vreemdelingenzaken. De elementen die betrokkene tijdens dit gesprek aanhaalde staan een terugkeer 

naar Kosovo niet in de weg.  

Betrokkene verblijft echter nog steeds illegaal op het Schengengrondgebied. Zij respecteert de 

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan een bevel 

om het grondgebied te verlaten dat aan haar afgeleverd zal worden zodat een gedwongen 

tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is. 

 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, aangezien zijn/haar terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten, waarvan 

het laatste haar werd 

betekend werd op 21.08.2013. 

 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat zij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te haren laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat zij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking vanaf 10.12.2016  moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. Betrokkene kan 

worden teruggeleid naar Kosovo vanaf 10.12.2016.” 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, indien de uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te 

bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 
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Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid 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), slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve 

rechtshandeling worden besloten op voorwaarde dat er ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en op voorwaarde dat de 

onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan 

berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

2.1. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of terugdrijvings-

maatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

 

In casu werd aan verzoeker een beslissing tot vasthouding betekend. In dit geval wordt het uiterst 

dringend karakter van de vordering wettelijk vermoed. 

 

De vordering werd tijdig ingesteld binnen de termijn van 5 dagen. 

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast. Dit wordt ook niet betwist door de 

verwerende partij.  

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

2.2. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

2.2.1. Voorafgaand 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Teneinde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 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 15 

mei 1955 (hierna: EVRM), is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke 

verdedigbare grief op grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die 

ingaat tegen een van de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief 

resultaat moet leiden. De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet 

wegen, varieert volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces, toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. 

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid van de Vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoekster zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van 

de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid van het EVRM. 

 

2.2.2. De in het verzoekschrift aangevoerde grieven luiden: 

 

“Aangaande de gegrondheid van het beroep: 

Verzoekster meent volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de bestreden 

beslissing: 

2.1. Eerste middel 

A) Schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, schending van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, iuncto schending van artikel 2, 3 van de Wet Uitdrukkelijke 

Motivering van Bestuurshandelingen en schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

rechtzekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel 

Doordat verzoekster nood heeft aan constante medische begeleiding en medische behandeling. 

Op 25 februari 2015 heeft zij een aortaklepvervanging ondergaan door een bioprothese. 

Zij wordt gedialyseerd in het UZA sedert november 2010. 

In het medisch attest dd. 31.10.2016 staat vermeld dat er geen kans is op recuperatie en dat 

hemodialyse noodzakelijk blijft. 

De prognose is dat zij stabiel is, zolang zij drie keer per week een hemodialyse ondergaat van vier uur 

per keer. 

In een attest dd. 19.09.2012 staat vermeld: 

“Kosovo has several centers where the dialyze patients perform their dialysis. The patients in 

hemodialysis do not pay fort he treatment in hemodialysis, but the medicaments such as, Sevelamer 

carbonatis, but als other medicaments are paid by their own budgets. 

The condition in dialysis centers are not good. 

The return of the patients with hemodialysis who are being treated abroad, concretely Mrs. F.H., may 

harm their overall condition, taking intro consideration that her condition was not good due to the poor 

quality of dialysis centers.” (Vrije vertaling: (…)) 

In een attest dd. 02.09.2014 staat vermeld: 

“In Kosovo there cannot be conducted the kidney transplant an there is not determined the level of 

Sandimmum and Tacrolimus in the blood.” (Vrije vertaling: (…)) 

En dit terwijl de Dienst Vreemdelingenzaken aan verzoekster een beslissing betekend dat zij het 

grondgebied dient te verlaten met grensleiding. 

Het moge duidelijk zijn dat de zorgen, en de opvolging, die verzoekster behoeft, geenszins toegankelijk 

en beschikbaar zijn voor verzoekster. 

Dat verzoekster onmogelijk kan terugkeren naar KOSOVO. 

Dat het ziektebeeld van verzoekster uitermate ernstig is. 

Dat de bestreden beslissing dan ook manifest niet correct is, alsook dient vernietigd te worden. 

Dat deze motivering een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de beslissing, zodat de beslissing dan ook 

geen enkel antwoord geeft op de wezenlijke problematiek van verzoekster. 

Het dient dan ook benadrukt te worden dat deze beslissing als nietig dient beschouwd te worden en 

dient vernietigd te worden. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

 

2.2.3. Vooreerst merkt de Raad op dat het middel in het kader van deze procedure prima facie wordt 

beoordeeld als volgt: 
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De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en de 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. Uit het verzoekschrift blijkt dat 

de verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Een schending van formele motiveringsplicht vervat in voornoemde bepalingen wordt niet aannemelijk 

gemaakt 

 

Verzoekster voert de schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet aan. Dit onderdeel is 

onontvankelijk nu de bestreden beslissing niet is genomen in antwoord op een aanvraag ingediend in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Er weze herhaald dat het beroep dat werd 

ingediend tegen de afwijzende beslissing in antwoord op de laatste ingediende aanvraag in toepassing 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet werd verworpen bij arrest 163 191 van 29 februari 2016. 

 

In de mate dat verzoekster opnieuw verwijst naar haar medische problematiek, die gekend was ter 

gelegenheid van de behandeling van de zaak die leidde tot het arrest 161 191 kan de Raad enkel 

vaststellen dat huidige procedure niet een vorm van hoger beroep kan zijn tegen dit arrest. 

De Raad verwijst dan ook naar de kracht van gewijsde van dit arrest waarbij benadrukt wordt dat 

verzoekster evenmin aantoont dat bijkomende of nieuwe elementen voorhanden zijn in haar medische 

problematiek. De Raad wijst erop dat in het arrest 161 191 werd gemotiveerd: 

 

“(…)Het medisch advies, gevoegd in gesloten omslag, luidt als volgt: 

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

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 23.01.2015 en 

15.07.2015. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 30/06/2015 van dn H. […] blijkt dat betrokkene een 

eindstadium van nierfalen heeft bereikt, waarvoor hemodialyse. Ze lijdt ook aan OSAS (Obstructief 

SlaapApneuSyndroom) waarvoor CPAP (continuous positive airway pressure). Tenslotte heeft ze in 

februari 2015 een aortaklepvérvanging ondergaan omwille van een kritische aortaklepstenose. 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 18/02/2015 van dr. H. blijkt dat betrokkene gepland wordt voor 

aortaklepheelkunde, dat de dialysesessies vlot verlopen zonder intradialytische complicaties. 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 09/02/2015 van dr. R. […] blijkt dat betrokkene opgenomen 

werd ter voorbereiding van geplande cardiale heelkunde die uitgesteld werd tot 25/02/2015. 

- 09/02/2015: attest ziekenvervoer. 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d, 15/01/2015 van dr. H. […] blijkt dat betrokkene chronische 

hemodialyse krijgt wegens eindstadium van nierfalen. Ze lijdt aan een ernstige aortaklepstenose 

waarvoor vervanging gepland wordt Voor het OSAS (Obstructief SlaapApneuSyndroom) krijgt ze CPAP 

(continuous positive airway pressure). 

- Verwijzend naar het medisch attest d,d. 20/11/2013 van dr. D. M. […] blijkt dat betrokkene 

gedialyseerd wordt De dialyses verlopen vlot en de efficiëntie is uitstekend. 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 27/09/2014 van dr. V. […] blijkt dat betrokkene een 

polysomnografisch onderzoek onderging. 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 11/12/2014 van dr. V. […]  blijkt dat betrokkene lijdt aan 

Bretrosternale pijn wegens een matige aortaklepstenose en hemodialyse nodig heeft. 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 12/01/2015 van dr. A. […]  blijkt dat betrokkene consulteerde 

op de raadpleging gynaecologie. 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 20/01/2015 van dr. H. […]   blijkt dat betrokkene een 

chronische hemodialyse 3x per week krijgt, CPAP beademing heeft 's nachts en een geplande 

aortaklepvervanging zal ondergaan op 05/02/2015. 

 

Uit een studie van dit medisch dossier blijkt dat deze 52-jarige vrouw uit Kosovo lijdt aan een 

eindstadium van nierfalen, waarvoor ze chronische hemodialyse krijgt à rato van 3 x per week. Deze 
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pathologie bestond al op het moment van de vorige aanvraag d.d. 25/02/2013 en er werd reeds een 

exhaustief medisch advies afgeleverd door collega dr. V. D. d.d. 06/08/2014. Hierop moet bijgevolg niet 

teruggekomen worden. 

We houden in het huidige advies (voor de aanvragen van 23/01/2015 en 15/07/2015) dan ook enkel 

rekening met de aandoeningen die nog niet aangehaald werden in de aanvraag van 25/02/2013. 

De OSAS-problematiek (Obstructief SlaapApneuSyndroom) houdt, met of zonder behandeling, geen 

onmiddellijk gevaar in voor het leven en de fysieke integriteit van betrokkene. Er is geen sprake van een 

kritieke gezondheidstoestand en evenmin van een zeer vergevorderd stadium van ziekte. Er is geen 

nood aan hospitalisatie met permanent medisch toezicht. De aandoening vereist geen dringende 

maatregelen zonder dewelke er acuut levensgevaar zou kunnen ontstaan. 

Wat betreft de aortaklep-problematiek ten slotte stellen we vast dat deze niet meer aan de orde is 

gezien de aortaklep in februari 2015 vervangen werd, met goed gevolg. 

Derhalve moet vastgesteld worden dat de nieuw aangehaalde elementen (OSAS en aortaklepstenose), 

zoals ze voorliggen, momenteel niet aantonen dat er een risico bestaat voor een onmenselijke en 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate medische zorgen zouden zijn in het land van 

herkomst of het land waar betrokkene verblijft. Uit de voorliggende attesten blijkt dan ook geenszins een 

tegenaanwijzing voor terugkeer naar het land van herkomst of het land waar betrokkene verblijft. 

 

Conclusie: 

Ik stel bijgevolg vast dat er bij de nieuw aangehaalde elementen geen sprake is van een ziekte zoals 

voorzien in §1 f eerste lid van Artikel 9ter 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. 

Vanuit medisch standpunt is er dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.” 

(…) 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in wezen inhoudelijke kritiek uit op de bestreden beslissing. 

Bijgevolg dient het middel te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. Bij 

de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is 

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

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.  

 

De Raad wijst er op dat het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 

2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel 

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.  

 

De schendingen van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel worden onderzocht 

in het licht van de aangevoerde schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, waarop de 

bestreden beslissing tevens steunt. 

 

Waar de verzoekende partij stelt dat voor de OSAS-problematiek de ambtenaar-geneesheer stelt dat er 

geen nood is aan hospitalisatie met permanent medisch toezicht, wijst de Raad erop dat de 

verzoekende partij voorbij gaat aan het gegeven dat de ambtenaar-geneesheer voorafgaand heeft 

gesteld dat deze aandoening met of zonder behandeling, geen onmiddellijk gevaar inhoudt voor het 

leven en de fysieke integriteit van verzoekster. Dit gegeven wordt door de verzoekende partij niet 

weerlegd. Door louter een zin uit het advies van de ambtenaar-geneesheer te herhalen toont de 

verzoekende partij niet aan dat het motief van de ambtenaar-geneesheer met betrekking tot de OSAS-

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

overschrijding van de bevoegdheid waarover de ambtenaar-geneesheer beschikt. 

(…) 

Uit het administratief dossier blijkt wel dat de verzoekende partij voor haar eindstadium van nierfalen 

medicijnen dient te nemen. In het advies van de ambtenaar-geneesheer wordt omtrent haar nierfalen 

gesteld dat “Deze pathologie bestond al op het moment van de vorige aanvraag d.d. 25/02/2013 en er 

werd reeds een exhaustief medisch advies afgeleverd door collega dr. V. […] d.d. 06/08/2014. Hierop 

moet bijgevolg niet teruggekomen worden.” In haar verzoekschrift betwist de verzoekende partij 

voormeld motief niet. Evenmin geeft ze aan dat de situatie met betrekking tot haar nierfalen gewijzigd is 

of maakt ze aannemelijk dat de ambtenaar-geneesheer in casu niet kon verwijzen naar het medische 

advies van 6 augustus 2014 waarin haar nierfalen uitvoerig besproken werd en onderzocht werd of er 

een adequate behandeling is in het land van herkomst. Uit het administratief dossier blijkt dat ten 
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gevolge van het advies van 6 augustus 2014 een beslissing inzake de aanvraag om machtiging tot 

verblijf genomen werd op 24 augustus 2014. Bij beslissing van 24 augustus 2014 verklaart de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk, doch ongegrond. Deze beslissing werd op 27 

augustus 2014 aan de verzoekende partij betekend. Tegen deze beslissing heeft de verzoekende partij 

een beroep tot nietigverklaring en een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad 

ingediend. Bij arrest van 29 februari 2016 met nummer 163 190 verwerpt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen het beroep tegen de beslissing van 24 augustus 2014.  

 

(…) 

Vervolgens stelt de verzoekende partij dat omtrent de toegankelijkheid van de medische zorgen in het 

land van herkomst niet gemotiveerd werd. Gelet op hetgeen voorafgaat maakt de verzoekende partij in 

casu niet aannemelijk waarom de verwerende partij omtrent de toegankelijkheid van de medische 

zorgen in het land van herkomst in casu in de bestreden beslissing diende te motiveren. Ten eerste 

weerlegt de verzoekende partij niet dat de OSAS-problematiek met of zonder behandeling, geen 

onmiddellijk gevaar inhoudt voor het leven en de fysieke integriteit van verzoekster. De Raad wijst er in 

dit verband op dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet niet bepaalt dat in alle gevallen moet worden 

onderzocht of de medische zorgen die in België worden verstrekt aan een vreemdeling ook in het land 

van herkomst van deze vreemdeling beschikbaar zijn. Voormelde wetsbepaling legt verweerder slechts 

de verplichting op om na te gaan of – nadat  werd vastgesteld dat er geen sprake is van een reëel risico 

voor het leven of de fysieke integriteit –  er een reëel risico is op een onmenselijke of vernederende 

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

betrokken vreemdeling gewoonlijk verblijft. De ambtenaar-geneesheer kan derhalve oordelen dat, gelet 

op de aard van de ingeroepen aandoening, een behandeling niet echt vereist is en dat het eventuele 

ontbreken van een adequate behandeling hoe dan ook geen aanleiding kan geven tot de vaststelling dat 

de betrokken vreemdeling zich bevindt in een situatie zoals bedoeld in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet. In casu blijkt uit de bewoordingen van het advies van de ambtenaar-geneesheer 

met betrekking tot de OSAS-problematiek dat hij tot deze conclusie is gekomen. Ten tweede werd de 

aorta-problematiek succesvol behandeld, en heeft de verzoekende partij voor het nemen van de 

bestreden beslissing niet aangegeven dat ze medicijnen diende te nemen en eenmaal per jaar een 

cardioloog diende te raadplegen. Bijgevolg maakt de verzoekende partij niet aannemelijk waarom de 

verwerende partij in de bestreden beslissing of in het medisch advies diende te motiveren over de 

medische zorgen met betrekking tot een aortaproblematiek, nu deze reeds behandeld is en de 

verzoekende partij geen informatie aan de verwerende partij heeft meegedeeld met betrekking tot de 

opvolging. Tot slot weerlegt ze het motief niet van het medisch advies omtrent haar nierfalen, met name 

“Deze pathologie bestond al op het moment van de vorige aanvraag d.d. 25/02/2013 en er werd reeds 

een exhaustief medisch advies afgeleverd door collega dr. V. […] d.d. 06/08/2014. Hierop moet 

bijgevolg niet teruggekomen worden.”  

 

De Raad wijst er tevens op dat het loutere feit dat een persoon lijdt aan een ziekte die als ernstig wordt 

omschreven niet automatisch impliceert dat deze persoon voldoet aan de voorwaarden die zijn voorzien 

in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, om hem tot een verblijf om medische redenen te 

machtigen. 

Waar de verzoekende partij vervolgens stelt dat: “Uit informatie waar de Dienst Vreemdelingenzaken 

zich op wenst te baseren, namelijk Assembly of Kosovo, Law no. 2004/4, Kosovo Health Law, Section 

22, blijkt evenwel dat slechts de volgende groepen gerechtigd zijn op gratis gezondheidszorg: 

a). Children and adolescents up to 15 years of age; 

b). Pupils and students until the end of regular school terms; 

c). Citizens over 65 years of age; 

d). Citizens, close family members of martyrs, war invalids and other invalids, their close family 

members as well users of overall social schemes for social assistance and close members of their 

families; 

e). Persons with disabilities, 

(vrije vertaling: 

a). Kinderen en jongeren tot 15 jaar; 

b). Leerlingen en studenten tot het einde van reguliere school termen; 

c). Burgers ouder dan 65 jaar; 

d). Burgers, naaste familieleden van de martelaren, oorlogsinvaliden en andere zieken, hun naaste 

familieleden en gebruikers van de algemene sociale regelingen voor sociale bijstand en nauwe hun 

gezinsleden; 

e). Personen met een handicap) 
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Hieruit kan dus afgeleid worden dat chronisch zieken hier niet inbegrepen zijn, en inderdaad dient het 

benadrukt te worden dat verzoekster een blijvende hemodialysenood heeft van drie keer per week. 

Dat de motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken evenwel manifest niet correct is. 

Dat deze motivering een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de beslissing, zodat de beslissing dan ook 

geen enkel antwoord geeft op de wezenlijke problematiek van verzoekers.”, wijst de Raad erop dat dit 

betoog geen betrekking heeft op het medisch advies van 18 augustus 2015 op de bestreden beslissing. 

De toegankelijkheid van de medische zorgen werd besproken in de beslissing van 24 augustus 2014. 

Bijgevolg kan de verzoekende partij voormeld betoog niet dienstig aanvoeren tegen de bestreden 

beslissing. Ten overvloede wijst de Raad erop dat met betrekking tot voormeld betoog in het arrest van 

29 februari 2016 met nummer 163 190 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gesteld wordt dat 

“Voorts betwist de verzoekende partij dat zij als chronische zieke persoon in aanmerking komt voor 

gratis zorg en medicatie, hiervoor verwijst ze naar assembly of Kosovo, law no 2004/4, Kosovo health 

Law, Section 22. De verzoekende partij voert inderdaad terecht aan dat chronische zieke personen niet 

vermeld worden in sectie 22.1 van de Kosovo health Law, no 2004/4. Echter in sectie 22.2. van 

voormelde wet wordt uitdrukkelijk gesteld dat de gezondheidszorgen gratis moeten verstrekt worden 

aan personen die lijden aan ziektes, aandoeningen dat hun leven ernstig in gevaar brengt of schaadt, 

zoals gedefinieerd in een speciale ondergeschikte wet. In dit verband wordt op pagina 27 van het 

rapport Country Fact Sheet Kosovo, juni 2011 opgesteld door het IOM in samenwerking met Bundesamt 

für migration und Flüchtlinge en Zirleu, dat zich in het administratief dossier bevindt en waarnaar in de 

bestreden beslissing verwezen wordt, uitdrukkelijk gesteld dat patiënten met dialyse in aanmerking 

komen voor gratis zorgen. Daarenboven wordt in het advies van de ambtenaar-geneesheer erkend dat 

“De dienst voor primaire gezondheidszorg dekt de toegang en het vervoer van de patiënten. De dienst 

voor secundaire gezondheidszorg houdt zich bezig met de diensten op vlak van de medische dialyse. 

De patiënt hoeft niets te betalen, behalve in het geval dat er geen geneesmiddelen of dialysemateriaal 

voor handen zou zijn wat af en toe gebeurt.” In de bestreden beslissing wordt ook aangegeven dat de 

verzoekende partij indien nodig beroep zou kunnen op familie, vrienden of kennissen om (tijdelijke) 

financiële hulp te krijgen of dat haar familie erin kan slagen om een inkomen uit arbeid te verwerven. 

Voormelde motieven uit de bestreden beslissing worden noch betwist noch weerlegd door de 

verzoekende partij. Ze toont niet aan dat haar familieleden, onder andere haar zoon, die in Kosovo 

wonen haar niet financieel zouden kunnen helpen, indien dit nodig is. Bovendien vereist artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet niet dat het bestuur moet garanderen dat de vereiste medische behandeling en/of 

medicatie in het land van herkomst even (gemakkelijk) toegankelijk zijn als in België. De vaststelling dat 

de medische behandeling en medicatie toegankelijk zijn, volstaat. Het bestuur is niet gehouden om voor 

verschillende hypothesen een specifieke en individuele kostenraming op te maken, des te meer nu de 

verzoekende partij in haar aanvraag om machtiging tot verblijf hieromtrent geen bemerkingen 

geformuleerd heeft.” 

 

Uit wat hierboven werd besproken, moet worden besloten dat de verzoekende partij niet aantoont dat de 

ambtenaar-geneesheer niet is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, deze niet correct heeft 

beoordeeld of op grond daarvan kennelijk onredelijk tot volgend besluit is gekomen: “Ik stel bijgevolg 

vast dat er bij de nieuw aangehaalde elementen geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in §1 f 

eerste lid van Artikel 9ter 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. 

Vanuit medisch standpunt is er dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.” 

 

De uiteenzetting van de verzoekende partij laat evenmin toe te besluiten dat de bestreden beslissing, 

waarvan het medisch advies integraal deel uitmaakt, op onzorgvuldige of op kennelijk onredelijke wijze 

werd genomen of dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet werd miskend. De schending van de 

materiële motiveringsplicht, van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. Evenmin wordt een schending van artikel 4 van 

het voornoemd koninklijk besluit van 17 mei 2007 aannemelijk gemaakt. 

 

Het enige middel is niet gegrond.”  

 

Uit voormeld arrest blijkt dat het nierfalen met hemodialyse drie keer per week, waaraan de verzoekster 

onder meer lijdt al aan bod is gekomen en er werd geoordeeld dat de medische zorgverlening die de 

verzoekster behoeft voorhanden en beschikbaar is in het herkomstland. In het medisch advies geciteerd 

in het arrest 161 191 staat te lezen dat reeds in 2013 de verzoekster dialyses ondergaat die vlot lopen. 

Ook de problematiek van de aortaklep werd besproken. De beschikbaarheid van deze medische 

behandelingen werd nagegaan. De ernst van de ziekte van de verzoekster werd nergens ontkend, ook 

niet in de bestreden beslissing. De verzoekster verwijst dan ook tevergeefs naar een attest van 2 
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september 2014, 19 september 2012, 23 september 2014, 23 juni 2015 en 8 oktober 2015 waarin 

gesuggereerd wordt dat dialyses niet voorhanden zouden zijn in Kosovo wat tegengesproken is in het 

arrest 163 191 dat kracht van gewijsde kent. De inhoud van deze attesten is al aan bod gekomen of 

minstens kon aan bod komen vooraleer de Raad uitsprak in het arrest nr.  163 193 van 29 februari 

2016. De verzoekster toont evenmin aan dat in deze attesten gegevens worden kenbaar gemaakt die  

zijn gekend en besproken door de verwerende partij en haar ambtenaar-geneesheer en/of nieuw zijn 

sedert het arrest 163 191. Tevens bevat het nieuwe standaard medisch getuigschrift, het attest van 31 

oktober 2016 waarin gesteld wordt dat hemodialyse noodzakelijk is, prima facie geen nieuw element dat 

nog niet eerder aan bod is gekomen in de al afgehandelde resem aanvragen. Het gegeven dat de ziekte 

van de verzoekster ernstig is, werd nooit door de verwerende partij ontkend en zij zal bij een gedwongen 

uitvoering noodzakelijkerwijze hiermee rekening moeten houden.  

 

Het standaard medisch getuigschrift dat verzoekster toevoegt aan het verzoekschrift doet aan het 

voorgaande geen afbreuk te meer verzoeker ter terechtzitting bevestigt dat zij geen nieuwe aanvraag in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft ingediend en tot nu toe ook geen gebruik 

heeft gemaakt van het overmaken van dit stuk 8 aan de verwerende partij. 

 

De verzoekster maakt niet aannemelijk dat de motieven van de bestreden beslissing, die rekening houdt 

met haar ziekte en met de gevolgen van een verwijdering naar haar herkomstland waar de medische 

zorgen voorhanden en beschikbaar zijn, onredelijk zijn hetzij geen steun vinden in het administratief 

dossier of niet correct zijn beoordeeld. Deze vaststelling volstaat om de bestreden beslissing te 

schragen. 

 

Waar de verzoekster de schending aanvoert van artikel 3 van het EVRM en zich op dezelfde grieven 

steunt als hierboven besproken, merkt de Raad op: 

 

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

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

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

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

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218).  

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

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

wanneer er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat de verzoekster in 

het land van bestemming een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan behandelingen die in 

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

verplichting in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, 

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

66).   

Het komt in beginsel aan de verzoekster toe om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende 

gronden die aannemelijk maken dat zij bij verwijdering naar het land van bestemming zal worden 

blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling, zodat inzonderheid een blote bewering 

of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich niet volstaat om een inbreuk uit te maken 

op artikel 3 EVRM. (zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en 

RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden, 

volstaat op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS. 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 14 maart 

2002, nr. 104.674). Aldus dient de verzoekster in concreto aan te tonen op welke manier zij een reëel 

risico loopt op een onmenselijke behandeling of foltering in het geval van een eventuele terugkeer naar 

Kosovo.   

In casu verbindt de verzoekster haar schending van artikel 3 van het EVRM aan haar medische situatie. 

De verzoekster voert onder meer aan dat ze het eindstadium van nierfalen bereikt heeft, waarvoor 

hemodialyse vereist is. Uit de voorgaande bespreking blijkt dat al is aangetoond dat de verwerende 

partij op kennelijk wettelijke en redelijke wijze heeft besloten dat de medische zorgen die de verzoekster 

behoeft voorhanden en beschikbaar zijn in Kosovo en dat de verzoekster geen nieuwe elementen 

bijbrengt die niet werden beoordeeld in het arrest 163 191 van de Raad. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij van mening is dat artikel 3 van het EVRM in 

casu niet geschonden is daar de verschillende aanvragen op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet negatief afgesloten werden.  
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In verband met de schending van artikel 3 van het EVRM voor wat betreft ernstig zieke personen heeft 

het EHRM reeds volgende principes vooropgesteld: 

  

In de zaak N. vs het Verenigd Koninkrijk van 27 mei 2008, Grote Kamer, nr. 265.855, § 42, 43, 44 en 45, 

geeft het Hof een overzicht van haar jarenlange consistente rechtspraak sinds het arrest D. v. The 

United Kingdom (EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96) waaruit zij vervolgens duidelijk de principes vaststelt 

die zij aanwendt met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen. Vervolgens past het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens zetelend in Grote Kamer deze principes toe op de haar voorliggende zaak (§ 

46, 47, 48, 49, 50 en 51). De strenge principes die het Hof sinds voornoemd arrest D. v. The United 

Kingdom in medische zaken hanteert, werden in 2008 bevestigd door de Grote Kamer van het EHRM. 

De zaak N. v. The United Kingdom 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 van het 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 Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat artikel 3 van het Europees Verdrag voor 

de Rechten van de Mens 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 de hoge drempel die door D. v. The United Kingdom 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.  

Met betrekking tot het geval dat aan het Hof voorgelegd werd, oordeelde het Hof dat uit de beschikbare 

informatie bleek dat antiretrovirale middelen in principe beschikbaar zijn in Oeganda - al geraakten ze 

wegens een gebrek aan middelen vaak maar bij de helft van de personen die deze nodig hadden - en 

zouden ze niet beschikbaar zijn in verzoeksters rurale streek van afkomst en zou ze deze middelen naar 

eigen zeggen niet kunnen betalen noch zou zij op de steun en zorg van de in Oeganda aanwezige 

familieleden kunnen rekenen. Op het moment van de behandeling van de zaak was haar 

gezondheidstoestand niet kritiek, de snelheid van haar achteruitgang was volgens het Hof onderhevig 

aan een bepaalde graad van speculatie. De Grote Kamer kwam tot de conclusie dat er geen sprake was 

van de zeer uitzonderlijke omstandigheden zoals in voornoemd arrest D. v. The United Kingdom en 

besloot dat haar uitzetting niet in strijd zou zijn met artikel 3 van het EVRM.  

 

Het Hof heeft bijgevolg een zeer bewuste keuze gemaakt om in Grote Kamer de hoge drempel zoals 

gehanteerd sinds voornoemd arrest D. v. The United Kingdom te behouden. Door zelf een overzicht van 

haar rechtspraak te geven van 1997 tot aan dit arrest en door zelf de principes op te sommen die hieruit  

moeten worden afgeleid, laat het Hof er geen twijfel meer over bestaan hoe uitzonderlijk de situatie van 

een ernstig zieke moet zijn alvorens zijn uitzetting in strijd zou zijn met artikel 3 van het EVRM. 

Illustratief hiervoor is dat sinds D. v. The United Kingdom geen enkele schending van artikel 3 van het 

EVRM meer werd aanvaard door het Hof inzake de uitzetting van ernstig zieken.  

 

In casu staat vast dat de verzoekster onder meer een hartproblematiek kent en lijdt aan een 

eindstadium van nierfalen, waarvoor hemodialyse vereist is. Dit kan evenwel behandeld worden in het 

herkomstland. De verwerende partij heeft verder haar voorzorgen genomen indien er een repatriëring 

zou plaatsgrijpen De verwerende partij merkt in haar nota op: 

 

“Tot slot dient te worden opgemerkt dat, zoals in de bestreden beslissing terecht wordt aangegeven, uit 

het administratief dossier blijkt dat het Kosovaarse Ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking 

met het ‘Ministerie van Gezondheid’, in geval van repatriëring van verzoekster, opvang en medische 

behandeling zal voorzien. Uit het e-mailverkeer van 13 en 14 september 2016 blijkt immers het 

volgende: 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 14 

« Marianne, 

  

Nous avons reçu une réponse de la part des autorités chargés de l’accueil des personnes réparties, au 

bureau de la réintégration à l’aéroport de Prishtina, Kosovo sous la tutelle du département de l’asile et la 

migration, Ministère de l’Intérieur du Kosovo. 

  

« Bonjour, 

  

Chaque fois que les personnes rapatriés ont besoin d’aide médicale, le ministère de l’Intérieur en 

coordination avec le ministère de la Santé organise une accueil avec les médecins appropriés, 

certainement aussi pour ce cas en question, mais nous devons être informé au préalable, je vous prie 

de nous informer à temps ». 

  

-          Information détaillée sur la pathologie en cours, antécédents, traitement,… 

-          Disposition nécessaires à son arrivée. 

-          Date et heure d’arrivée. 

-            

Ces informations doivent être transmises au moins 10 jours ouvrables à l’avance, si on se réfère au cas 

précèdent, la complexité de la maladie doit être prise en considération pour ce délai ! “ 

 

Deze stelling vindt steun in het administratief dossier. Uit het mailverkeer blijkt dat verzoeker 

onmiddellijk bij aankomst wordt opgevangen door een geneesheer en dat de nodige medische zorgen 

worden verstrekt. 

 

Bijgevolg toont de verzoekster niet aan dat zij zich bevindt in dergelijke uitzonderlijke omstandigheden 

als waarvan sprake in voormeld arrest van het EHRM dat een schending van artikel 3 van het EVRM 

kan worden vastgesteld. 

 

Prima facie is er geen schending van artikel 3 van het EVRM voorhanden. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekster voert geen andere argumenten aan dan deze die 

hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is prima facie 

ongegrond.  

 

Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur 

krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 

93.104). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 

179.021). De verzoekster toont niet aan dat eventuele verwachtingen om in België te verblijven en geen 

bevel om het grondgebied te verlaten te ontvangen rechtmatig waren.  

 

Hetzelfde dient gesteld te worden wat betreft de aangevoerde schending van het 

rechtzekerheidsbeginsel. De schending van het rechtszekerheidsbeginsel kan niet worden aanvaard, 

aangezien het rechtszekerheidsbeginsel inhoudt dat de inhoud van het recht voorzienbaar en 

toegankelijk moet zijn, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde  

handeling kan voorzien, op het tijdstip dat de handeling wordt verricht en dat de overheid daarvan niet 

zonder objectieve en redelijke verantwoording mag afwijken (RvS 22 maart 2004, nr. 129 541). In casu 

kan redelijkerwijze worden gesteld dat de verzoekster zich aan het uitreiken van een bevel om het 

grondgebied te verlaten mocht verwachten, temeer dit niet voor het eerst wordt gegeven.  

 

Er wordt besloten dat de verzoekster prima facie niet de schending aantoont van de door haar 

aangehaalde bepalingen en beginselen van behoorlijk bestuur.  

 

Het middel is niet ernstig 

 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. Dit volstaat om de vordering tot 

schorsing af te wijzen. 
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3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


