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 nr. 182 477 van 20 februari 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten 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 Russische nationaliteit te zijn, in eigen naam en 

als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig kind X, op 20 november 2013 hebben ingediend 

om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

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

Armoedebestrijding van 9 augustus 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond verklaard wordt en van de beslissingen van 9 

augustus 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. De bestreden beslissingen 

werden ter kennis gebracht op 21 oktober 2013. 

 

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 27 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 november 

2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. BOGAERT, die loco advocaat D. ABBELOOS verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 21 september 2010 dienden verzoekers een eerste asielaanvraag in bij de Belgische overheid. 

 

Op 16 november 2010 dienden verzoekers elk afzonderlijk een eerste aanvraag in om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

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

Vreemdelingenwet). 

 

De gemachtigde verklaarde die aanvraag van 16 februari 2011 ontvankelijk. Een attest van immatriculatie 

werd afgeleverd. 

 

Op 26 juni 2011 weigerde het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (hierna verkort 

het CGVS) de vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus. Hiertegen stelden verzoekers een 

beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad). 

 

Bij de arresten nummers 68 321 en 68 322 van 13 oktober 2011 verwierp de Raad de beroepen omdat 

verzoekers niet ter terechtzitting verschenen, noch vertegenwoordigd waren. 

 

Op 25 november 2011 dienden verzoekers een tweede asielaanvraag in bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

 

Op 2 december 2011 weigerde het CGVS de inoverwegingname van de asielaanvraag (bijlage 13quater). 

 

Op 9 augustus 2013 verklaarde de gemachtigde de aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet van 16 november 2010 ongegrond. 

 

Dit betreft thans de eerste bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 16.11.2010 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

G.M. (R.R.: xxx) geboren te Grozny op (…)1981 

M. M. (R.R.: xxx) 

geboren te N. S. op (…)1984 

G. A. geboren te Grozny op (…)2007 

nationaliteit: Rusland (Federatie van) 

adres: (…) 4800 HODIMONT 

 

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 16.02.2011, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden(en): 

 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grand 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. 

 

We verwijzen hiervoor naar het medisch verslag (3) opgesteld door de arts-attaché op 09.08.2013 (zie 

gesloten omslagen in bijlage). 

 

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). 

 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan betrokkenen te willen overhandigen.” 
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Op 9 augustus 2013 beval de gemachtigde verzoekers het grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen 

(bijlage 13 ter kennis gebracht op 21 oktober 2013). 

 

Dit is thans de tweede bestreden beslissing, genomen ten aanzien van verzoeker, waarvan de motivering 

luidt als volgt: 

 

“Ordre de quitter le territoire  

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Il est enjoint à Monsieur qui déclare se nommer : 

De heer die verklaart te heten(1):  

nom/naam : G. 

prénom/voornaam : M. 

date de naissance/geboortedatum : […]1981 

lieu de naissance/geboorteplaats : Grozny 

nationalité/nationaliteit : Rusland (Federatie van) 

 

Le cas échéant, ALIAS :     

In voorkomend geval, ALIAS:    

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l'acquis 

de Schengen, sauf s'il (si elle) possède les documents requis pour s'y rendre,  

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

 

dans les 30 jours de la notification de décision  

binnen 30 dagen na de kennisgeving 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants : 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van 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: 

 

o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume au 

delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé 

: pas reconnu comme réfugié 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij langer in het Rijk dan 

de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet 

overschreden werd: niet erkend als vluchteling.” 

 

Dit is thans de derde bestreden beslissing, genomen ten aanzien van verzoekster, waarvan de motivering 

luidt als volgt: 

 

“Ordre de quitter le territoire 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Il est enjoint à Madame, qui déclare se nommer : 

mevrouw, die verklaart te heten: 

nom/naam : M. 

prénom/voornaam : M. 

date de naissance/geboortedatum : […]1984 

lieu de naissance/geboorteplaats : […] 

nationalité/nationaliteit : Rusland (Federatie van) 
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Le cas échéant, ALIAS :      

In voorkomend geval, ALIAS:    

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l'acquis 

de Schengen, sauf s'il (si elle) possède les documents requis pour s'y rendre,  

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

 

dans les 30 jours de la notification de décision 

binnen 30 dagen na de kennisgeving 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants : 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van 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: 

 

o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume au 

delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé 

:pas reconnue comme réfugiée 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij langer in het Rijk dan 

de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet 

overschreden werd: niet erkend als vluchteling” 

 

Op 19 september 2013 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten aan verzoekers. Verzoekers dienden een beroep in bij de Raad gekend onder de rolnummers 

X en X  

 

Op 25 september 2013 dienden verzoekers een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf 

overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 5 november 2013 verklaarde de gemachtigde die aanvraag van 25 september 2013 onontvankelijk. 

 

Op 5 november 2013 legde de gemachtigde aan verzoekers ook een inreisverbod op voor de duur van 3 

jaar (bijlage 13sexies). Dit inreisverbod is bijgevolg thans verstreken. 

 

Bij arresten nrs. 178 700 en 178 704 van 30 november 2016 verwierp de Raad de beroepen gericht tegen 

de bevelen van 19 september 2013 daar de beroepen zonder voorwerp waren geworden nu de bevelen 

als opgeheven dienden te worden beschouwd door het attest van immatriculatie afgegeven op 19 juni 

2015, geldig tot 19 september 2015. 

 

 2.Over de ontvankelijkheid 

 

Wat betreft de tweede en derde bestreden beslissing stelt de Raad vast dat uit nazicht van het rijksregister 

blijkt dat verzoekers op 19 juni 2015 in het bezit werden gesteld van een attest van immatriculatie, geldig 

tot 19 september 2015. Aangezien een vreemdeling niet terzelfdertijd onderworpen kan zijn aan een bevel 

om het grondgebied te verlaten en beschikken over een tijdelijke verblijfstitel (RvS 10 december 2015, nr. 

233.201; RvS 16 december 2014, nr. 229.575; RvS 30 september 2009, nr. 196.530; RvS 28 augustus 

2008, nr. 185.895), dienen de tweede en derde bestreden beslissing als impliciet doch zeker opgeheven 

te worden beschouwd. Het beroep is derhalve zonder voorwerp wat betreft de tweede en derde bestreden 

beslissing en bijgevolg onontvankelijk. 

Ter zitting verwezen naar het standpunt van de Raad dat in geval van het terugvallen op een attest van 

immatriculatie, de bevelen hiermee onverenigbaar zijn, verwijst verweerder naar het standpunt van het 

bestuur dat zij de afgifte van een attest van immatriculatie niet beschouwen als een impliciete intrekking 

van een bevel. De Raad verwijst naar de rechtspraak van de Raad van State waarin wordt aangenomen 
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dat het bezitten van een attest van immatriculatie en het staan onder een bevel om het grondgebied te 

verlaten, niet verenigbaar zijn (RvS 10 december 2015, nr. 233.201 en RvS 26 maart 2015, nr. 11.182 en 

RvS 18 december 2014, nr. 229.610).  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In het eerste middel voeren verzoekers de schending aan van de motiveringsplicht op grond van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en van de materiële motiveringsplicht.  

 

Zij lichten hun eerste middel toe als volgt: 

 

“De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door 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 in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve 

overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er een 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 rechten en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing.  

De motiveringsplicht vervat in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur impliceert dat de opgegeven 

motieven de genomen beslissing moet kunnen dragen. 

Als motivering in de beslissing van 9 augustus 2013 wordt gesteld dat het medisch dossier van verzoeker 

niet toelaat het bestaan vast te stellen van een graad van ernst zoals vereist door artikel 3 van het 

Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof van de 

Rechten van de Mens. 

De bestreden beslissing voldoet niet aan de vereisten van de materiële motiveringsplicht, en is derhalve 

in strijd met de vereiste van de wetgever dat een individuele bestuurshandeling duidelijk, nauwkeurig en 

rechtsgeldig dient te worden gemotiveerd (Raad van State 11 januari 1993, arrest nr. 41.525). 

De bestreden beslissing heeft in geen geval aangetoond dat de medische aandoeningen van verzoeker 

niet voldoende ernstig zouden zijn, noch dat er in het land van herkomst van verzoeker adequate 

behandeling beschikbaar en voor verzoeker toegankelijk is. 

Men beperkt zich in de bestreden beslissing tot een loutere opsomming van de elementen die door 

verzoeker in zijn aanvraag werden aangehaald, waarbij wordt vermeld dat dit niet verantwoordt dat een 

machtiging tot verblijf in het Rijk wordt toegekend. Uiteraard kan dit niet volstaan om de beslissing tot 

ongegrondheid te motiveren. 

Conform de motiveringsverplichting dient men in de beslissing de juridische en feitelijke overwegingen op 

te nemen die aan deze beslissing ten grondslag liggen. Deze overwegingen dienen evenredig te zijn met 

de genomen beslissing. 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd na te gaan of de overheid in kwestie 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. 

Verzoekende partij meent dat aan deze voorwaarden niet is voldaan: de motivering is ontegensprekelijk 

gebrekkig, daar men de situatie en het dossier van verzoeker en zijn gezin niet correct heeft beoordeeld, 

dat niet voldoende werd ingegaan op het element of een adequate medische verzorging beschikbaar is 

in het land van herkomst en dat men zeker en vast in onredelijkheid tot zijn besluit is gekomen. 

Door de vorige raadsman van verzoeker, Mr. J. B., werden bijkomende medische documenten 

overgemaakt per fax op 12 januari 2012 (stuk 5) en op 13 maart 2013 (stuk 6). Hieromtrent wordt niets 

vermeld in de bestreden beslissing. Louter hierdoor reeds is niet voldaan aan de motiveringsplicht, 

waardoor de bestreden beslissing dient vernietigd te worden. 

Bovendien lijdt verzoeker nog aan ernstige medische aandoeningen die niet in de aanvraag tot medische 

regularisatie conform artikel 9ter Vreemdelingenwet dd. 16 november 2010 vermeld werden, doch 

dewelke een terugkeer naar het land van herkomst van verzoeker verhinderen. 

Verzoeker lijdt immers aan een zware handicap en zit momenteel in een rolstoel. Verzoeker heeft ernstige 

rugproblemen dewelke het onmogelijk maken terug te keren naar het land van herkomst. (stuk 7) De 

motiveringen, opgenomen in de bestreden beslissing, zijn dan ook manifest onvoldoende. De motivering 

van de bestreden beslissing is niet afdoende en gebrekkig en draagt de beslissing niet. 

Het is bijgevolg duidelijk dat de gemachtigde van de Staatssecretaris bij zijn motivering substantieel in 

gebreke is gebleven en de motiveringsplicht heeft geschonden. 
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Het middel is gegrond.” 

 

Na een theoretische toelichting aangaande de formele motiveringsplicht, zoals neergelegd in de artikelen 

2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991 en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet voeren verzoekers 

aan dat verweerder geen rekening heeft gehouden met bijkomende medische documenten die per fax 

aan de gemachtigde zijn overgemaakt op 12 januari 2012 en op 13 maart 2013. Daarover zou niets 

vermeld zijn in de bestreden beslissing. Verder zou verzoeker nog aan andere ernstige medische 

aandoeningen lijden, die niet in de aanvraag werden vermeld, maar die wel een terugkeer naar het 

herkomstland uitsluiten zoals het feit dat verzoeker een zware handicap heeft, in een rolstoel zit en 

ernstige rugproblemen heeft die zijn terugkeer onmogelijk zouden maken. 

 

Verder achten verzoekers eveneens de materiële motiveringsplicht geschonden, nu de bestreden 

beslissing zich zou beperken tot een loutere opsomming van de elementen die door verzoeker in de 

aanvraag werden aangehaald waarbij zonder meer zou worden gesteld dat zij niet verantwoorden dat een 

machtiging tot verblijf in het Rijk wordt toegekend. Verder zou de motivering ontegensprekelijk gebrekkig 

zijn omdat men niet voldoende is ingegaan op het element of een adequate medische verzorging 

beschikbaar is in het land van herkomst. Zo zou verweerder in onredelijkheid tot zijn besluit zijn gekomen. 

 

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

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat kan 

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

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

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

en dit op een ‘afdoende’ wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en 

in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 

100.628; RvS 30 mei 2006, nr. 159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari 2007, nr. 

167.848; RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). 

 

Zoals verweerder terecht in de nota opmerkt, heeft de arts-adviseur wel degelijk rekening gehouden met 

de medische documenten die werden overgemaakt door de vorige raadsman van verzoekers die zij thans 

ook bij hun verzoekschrift hebben gevoegd onder de noemers stuk 5 en stuk 6. Het gaat om het standaard 

medisch getuigschrift van 9 december 2011 en een bijlage van 25 augustus 2011 van Dr. L. (fax van 12 

januari 2012) en het medisch attest van 26 november 2012 wederom van Dr. L. en een verslag van 19 

november 2012 van psychotherapeut I.P.K. (fax van 13 maart 2013). Waar verzoekers nog vervolgen dat 

ook geen rekening is gehouden met elementen die niet in de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet waren vermeld en hierbij verwijzen naar stuk 7 bij het 

verzoekschrift, kunnen verzoekers dit verweerder niet ten kwade duiden. Het komt aan verzoekers toe in 

het licht van een aanvraag alle nuttige of dienstige stukken aan de gemachtigde over te maken zoals 

overigens uitdrukkelijk blijkt uit artikel 9ter, § 1, 3e lid van de Vreemdelingenwet. Ten overvloede merkt de 

Raad op dat in tegenstelling tot wat verzoekers aanvoeren, nergens in de onder “stuk 7” vervatte medische 

attesten wordt gesteld door de behandelende artsen dat verzoeker omwille van zijn ernstige rugproblemen 

onmogelijk kan terugkeren naar het herkomstland.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet blijkt dus niet. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

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

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

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

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Het onderzoek naar het respect voor de materiële motiveringsplicht gebeurt in het licht van de 

toepasselijke wetsbepaling, artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet. 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 
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adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging tot 

verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde.  

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en bevat 

het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België.  

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van herkomst 

of in het land waar hij verblijft.  

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag getuigschrift vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en 

de noodzakelijk geachte behandeling.  

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

Waar verzoekers menen dat de bestreden beslissing louter een opsomming vermeldt van de elementen 

die in de aanvraag werden aangehaald en daarbij enkel zou geduid zijn dat deze niet verantwoorden dat 

een machtiging tot verblijf wordt toegekend, kan de Raad niet volgen. Vooreerst blijkt duidelijk dat de 

thans eerste bestreden beslissing uitdrukkelijk verwijst naar het medisch verslag zoals opgesteld door de 

ambtenaar-geneesheer op 9 augustus 2013. Verzoekers betwisten niet dat dit advies aan hen ter kennis 

werd gebracht. In dit advies heeft de arts-adviseur voor elke afzonderlijke aandoening, zijnde de arteriële 

hypertensie, de maagulcus, de nasale obstructie, de psychologische problemen, het apneu-hypopneu 

syndroom en de tetraparese met osteoartralgie en belangrijke articulaire malformaties ten gevolge van 

poliomyelitis verklaard waarom de aandoening in geval er geen behandeling is in het herkomstland, toch 

geen risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling. In een dergelijke situatie is de 

arts-adviseur er dan ook redelijkerwijs niet toe gehouden om te onderzoeken of een adequate verzorging 

beschikbaar en toegankelijk is in het herkomstland.  

 

De Raad kan zich hoe dan ook niet in de plaats van de beoordeling van de arts-adviseur plaatsen, doch 

enkel de beoordeling onwettig bevinden wanneer zij zou getuigen van een kennelijk onredelijk handelen 

of wanneer bij de medische beoordeling essentiële elementen uit het dossier zouden zijn miskend. 

Verzoekers poneren wel dat men zeker en vast in onredelijkheid tot het besluit is gekomen en de 

beslissing niet afdoende, gebrekkig en ondraagkrachtig gemotiveerd zou zijn, doch ze lichten deze 

stellingen niet verder toe.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of het redelijkheidsbeginsel blijkt evenmin. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

In hun tweede middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 3 en 8 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort het EVRM) en 

van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Ze lichten hun tweede middel toe als volgt: 

 

“De bestreden beslissing schendt artikel 3 EVRM. 

De bestreden beslissing schendt artikel 8 EVRM: 

"1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan mbt de uitoefening van dit recht dan zover bij 

de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van ’s lands veiligheid, de 

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

voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

De bestreden beslissing dewelke tot gevolg heeft dat verzoekers het grondgebied dienen te verlaten gaat 

volledig voorbij aan de wil van verzoekers om in België een familiaal leven op te bouwen.  
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Art. 8 EVRM voorziet in zijn tweede lid dat inmenging met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

slechts toegestaan is wanneer dit in een democratische samenleving nodig is in het belang van ’s lands 

veiligheid en van de openbare veiligheid. 

Art. 8 EVRM is dus geschonden door de bestreden beslissing. 

Door de Raad van State wordt art. 62 van de Vreemdelingenwet in samenhang met art. 8 EVRM in die 

zin geïnterpreteerd dat de redengeving van een uitzettings- of uitwijzingsbeslissing een afweging moet 

bevatten tussen de motieven van de verwijderingsmaatregel en de inbreuk op het recht op gezinsleven 

van de betrokkene. 

 

"Op grond van art. 62 van de Vreemdelingenwet en art. 8 EVRM moet uit de motieven zelf van een 

uitzettings- of uitwijzingsbeslissing blijken dat de overheid heeft afgewogen of er evenredigheid bestaat 

tussen de motieven van de verwijderingsmaatregel en de door die maatregel veroorzaakte ontwrichting 

van het gezin van de betrokken vreemdeling. Op grond van art. 32 van voormelde wet dient die afweging 

ook te blijken uit de overwegingen van het advies van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen". 

(R.v.St., 25 september 1986, nr. 26.933) 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt de verplichting in beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. De beslissing doet blijken van een vluchtige houding 

in dit dossier. Dienst Vreemdelingenzaken verzaakte om de aanvraag grondig te onderzoeken en de 

mogelijkheid tot behandeling in het land van herkomst na te gaan. Het middel is gegrond.” 

 

Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoekers hebben nagelaten te duiden op welke wijze de bestreden 

beslissing artikel 3 van het EVRM schendt, bijgevolg is dit onderdeel van het tweede middel 

onontvankelijk.  

 

Wat betreft het tweede onderdeel van het tweede middel is dit duidelijk gericht tegen de tweede en derde 

bestreden beslissing, met name de bevelen om het grondgebied te verlaten. Sub 2 werd reeds gesteld 

dat de bevelen als impliciet opgeheven moeten worden beschouwd. Bijgevolg dient de Raad zich niet 

meer uit te spreken over het opgeworpen middel inzake artikel 8 van het EVRM, noch op het verweer in 

de nota. 

 

In hun derde middel voeren verzoekers de schending aan van het redelijkheidsbeginsel, 

proportionaliteitsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel. 

 

Zij lichten hun derde middel toe als volgt: 

 

“Het redelijkheidsbeginsel, vervat in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, veronderstelt dat de 

genomen beslissing dient voort te spruiten uit een zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die 

door ieder ander redelijk denkend mens of orgaan zou kunnen worden aangenomen en die men als een 

redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen zien en aanvaarden. 

 

Verzoeker legde alle nodige documenten voor om zijn medische situatie aan te tonen, en toonde 

bovendien aan dat er in casu ernstige medische aandoeningen zijn die een machtiging tot verblijf  

rechtvaardigen. Desondanks werd beslist dat de aanvraag van verzoeker ongegrond is, om reden dat de 

aangehaalde elementen niet toelaten een graad van ernst vast te stellen zoals vereist door artikel 3 

EVRM. De gevolgen van de maatregel zijn uiteraard zeer ernstig. Verzoeker kan zich niet in België 

vestigen met zijn gezin, hoewel hij aan verschillende medische aandoeningen lijdt waarvoor geen 

adequate verzorging beschikbaar is in zijn land van herkomst. 

Door een zo verstrekkende beslissing met betrekking tot verzoekster te nemen zonder enige afweging te 

maken met de ernst van de gevolgen van deze beslissing op het leven van verzoeker en zijn gezin, heeft 

de bestreden beslissing duidelijk het redelijkheidsbeginsel of proportionaliteitsbeginsel geschonden. 

Daarnaast is ook het rechtszekerheidsbeginsel geschonden. 

Dit houdt in dat de burger het vertrouwen kan hebben in medeburger of overheid dat dit recht zal 

gerespecteerd worden en bij gebreke hieraan door de rechterlijke macht kan afgedwongen worden en dat 

hij in alle redelijkheid door de toegankelijke kennis van het recht de uitspraak van de rechter kan 

voorspellen. Verzoeker verblijft reeds geruime tijd met zijn gezin in België en heeft zich zo goed mogelijk 

geïntegreerd in ons land. Dit middel is derhalve gegrond.” 

 

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

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toestaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 
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geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

 

Het proportionaliteitsbeginsel is een concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel en staat de Raad 

evenmin toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de 

motieven en het dispositief volkomen ontbreekt. 

 

Waar verzoekers er in het eerste onderdeel van het derde middel op wijzen dat de aanvraag ongegrond 

werd verklaard om de reden dat de aangehaalde elementen niet toelaten een graad van ernst vast te 

stellen zoals vereist door artikel 3 van het EVRM, meent de Raad dat het motief in de bestreden beslissing 

en in de conclusie van de arts-adviseur die een verwijzing naar artikel 3 van het EVRM bevatten, als 

overtollig kunnen worden beschouwd. Zowel de bestreden beslissing, als het advies van de arts-adviseur 

verwijzen immers eveneens uitdrukkelijk naar artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en het advies van de 

arts-adviseur gaat uitgebreid in op de vraag of verzoeker zonder behandeling het risico loopt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling.  

 

Het feit dat verzoekers zelf van mening zijn dat de aandoening van verzoeker ernstig is en een machtiging 

tot verblijf rechtvaardigt, zonder enigszins in te gaan op de motieven van de arts-adviseur in het medisch 

advies en zonder enigszins een poging te doen om aan te tonen dat de conclusies van de arts-adviseur 

getuigen van een kennelijk onredelijk handelen in vergelijking met de attesten van de behandelende 

specialisten of zonder aan te tonen dat bij de medische beoordeling essentiële elementen uit het dossier 

zouden zijn miskend, kan geenszins volstaan om een schending van het redelijkheidsbeginsel aan te 

tonen. 

 

Waar verzoekers in het tweede onderdeel van het derde middel menen dat geen enkele afweging werd 

gemaakt aangaande de ernst van de gevolgen van de beslissing op het leven van verzoeker en zijn gezin, 

terwijl hij aan verschillende medische aandoeningen lijdt waarvoor geen adequate verzorging beschikbaar 

zou zijn in het land van herkomst, kan de Raad niet volgen. Verzoekers gaan voorbij aan de motieven van 

het advies van de ambtenaar-geneesheer van 9 augustus 2013 waarbij voor elke aandoening afzonderlijk 

werd gemotiveerd wat het gevolg zou zijn in geval van terugkeer naar het herkomstland. Voor 

verschillende aandoeningen werd gesteld dat verzoeker thans niet (meer) behandeld wordt of de 

aandoening is genezen, dermate dat dus ook geen onmenselijke of vernederende behandeling mogelijk 

is bij afwezigheid ervan in het thuisland. Bij de psychologische problematiek meent de arts-adviseur dat 

deze een gunstig verloop kent in de tijd en de behandeling niet essentieel is dermate dat indien de 

behandeling niet beschikbaar is, dit niet betekent dat verzoeker onmenselijk of vernederend behandeld 

zou worden. En wat betreft de tetraparese met osteoartralgie en belangrijke articulaire malformaties ten 

gevolge van poliomyelitis meent de arts-adviseur dat de vermelde ingreep gericht is op het comfort van 

de patiënt en dat zelfs indien die niet beschikbaar is in het thuisland dit niet betekent dat verzoeker 

onmenselijk of vernederend zou worden behandeld. Verzoekers kunnen dus niet stellen dat de arts-

adviseur geen afweging heeft gemaakt wat betreft de ernst van de gevolgen van een terugkeer naar het 

herkomstland.  

 

Een dergelijk betoog laat niet toe een schending van het redelijkheidsbeginsel of proportionaliteitsbeginsel 

aannemelijk te maken. 

 

In het derde onderdeel van het derde middel voeren verzoekers de schending aan van het 

rechtszekerheidsbeginsel. Na een definiëring van het rechtszekerheidsbeginsel poneren verzoekers enkel 

“verzoeker verblijft reeds geruime tijd met zijn gezin in België en heeft zich zo goed mogelijk geïntegreerd 

in ons land”.  

 

Verzoekers gaan er in casu volledig aan voorbij dat de thans bestreden beslissing een 

ongegrondverklaring betreft van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet omdat de arts-adviseur van oordeel is dat uit de beschikbare medische gegevens geen 

aandoening blijkt die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van verzoeker, noch 

een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer 

er geen behandeling is in het herkomstland.  

 

Verzoekers kunnen in deze dus enkel een machtiging tot verblijf volgend op een dergelijke aanvraag 

verkrijgen indien ze wel kunnen aantonen dat er sprake is van een van de voornoemde reële risico’s. Het 
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feit dat men geruime tijd in België verblijft en men zich al dan niet goed heeft geïntegreerd in ons land, is 

hierbij niet relevant.  

 

Een schending van het rechtszekerheidsbeginsel blijkt geenszins. 

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

Het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de tweede en derde bestreden beslissing is onontvankelijk 

wegens zonder voorwerp. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt 

derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig februari tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


