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 nr. 186 156 van 27 april 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X, X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 23 

maart 2012 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 20 februari 2012 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

onontvankelijk wordt verklaard en van de beslissingen van dezelfde overheid van dezelfde datum tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13).  

 

Gezien titel Ibis, 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 28 december 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 januari 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. VANHECKE, die loco advocaat B. DE VOS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partijen dienen op 4 oktober 2011 een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toe-

passing 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). 
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1.2. Op 20 februari 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de 

aanvraag om verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk 

wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan verzoekende partijen op 8 maart 2012 

kennis hebben genomen. De motieven luiden als volgt: 

 

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

04.10.2011 bij onze diensten werd ingediend door:  

 

M., R. (…) (RR (…)) geboren te M. (….) op (…)1972 

A, S. (…) (RR: (..)) geboren te V. (…) op (…)1984 

+ kinderen: 

M., G. (…) geboren te M. (..) op (…)2003 

M., V. (…) geboren te M. (…) op (…)2006 

M., S. (…) geboren op §…)2011 

Nationaliteit: Armenië 

Adres: (…) 

 

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

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de 

wet van 08 01 2012 BS 06 02 2012 deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is. 

 

Artikel 9ter §3 - 3° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 

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

06.02.2012); het standaard médisch getuigschrift beantwoordt niet aan de voorwaarden voorzien in § 1 

vierde lid. 

  

Uit artikel 9ter §1, 4e lid en artikel 9ter §3, 3° volgt de verplichting, op straffe van onontvankelijkheid de 

drie medische gegevens, m.n. de ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

in de aanvraag mee te delen, onder vorm van een standaard medisch getuigschrift zoals gepubliceerd in 

bijlage bij het KB van 24.01.2011 tot wijziging van het KB van 17.05.2007. Het standaard medisch 

getuigschrift dd. 29.09.2011 toont geen enkele uitspraak omtrent de diagnose van de ziekte. Bovendien 

werd geen enkel ander medisch getuigschrift voorgelegd dat werd opgesteld conform het model van het 

standaard medisch getuigschrift. Bij gebrek aan één van de in art. 9ter §1, 4e lid vereiste medische 

elementen, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te worden.  

 

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 (B.S. 

van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008) aan de 

betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie waarbij hun bevel wordt gegeven om het grondgebied 

te verlaten binnen de 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

Reden van de maatregel: 

 

De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinéa 1, 2° van de Wet 

van 15 december 1980) 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten, moet worden opgesteld in drie exemplaren: het origineel 

wordt afgegeven aan de vreemdeling, een exemplaar wordt mij toegestuurd en het derde wordt door uw 

diensten bewaard. Elk exemplaar dient door de vreemdeling ondertekend te worden. 

 

1.3. Eveneens op 20 februari 2012 neemt de gemachtigde ten aanzien van eerste verzoekende partij 

een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de tweede 

bestreden beslissing, waarvan de eerste verzoekende partij op 8 maart 2012 in kennis wordt gesteld. De 

motieven zijn de volgende: 
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“In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

voor Maatschappelijke lntegratie(1) (2) 

 

wordt aan M. R. (…) 

geboren te M. (…) op (…)1972 

van Armeense nationaliteit, het bevel gegeven om uiterlijk op 7 april 2012 

(datum aanduiden) het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van Denemarken, 

Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italie, Letland, Liechtenstein, 

Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, 

Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (3), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven (4). 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig art. 6 bepaalde termijn of slaagt er niet 

in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft ( art. 1, alinéa 1, 2° van de Wet van 

15 december 1980) 

 

Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij (zij) gevaar, naar de grens te worden geleid en te dien 

einde te worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

maatregel overeenkomstig artikel 27 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Deze beslissing is overeenkomstig artikel 39/2, § 2, van de wet van 15 december 1980 vatbaar voor een 

beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dat ingediend moet worden, bij 

verzoekschrift, binnen de dertig dagen na de kennisgeving van deze beslissing.  

 

Een vordering tot schorsing kan ingediend worden overeenkomstig artikel 39/82 van de wet van 15 

december 1980. Behoudens in het geval van uiterst dringende noodzakelijkheid moeten in een en 

dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing als het beroep tot nietigverklaring worden ingesteld.” 

 

1.4. De gemachtigde neemt op 20 februari 2012 eveneens ten aanzien van tweede verzoekende partij 

een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de derde 

bestreden beslissing, waarvan de tweede verzoekende partij kennis neemt op 8 maart 2012. De 

motieven gaan als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

voor Maatschappelijke lntegratie(1) (2) 

 

wordt aan A., S. (…)+ kinderen 

geboren te V. (…),…………………… (…)1984  

van Armeense nationaliteit, het bevel gegeven om uiterlijk op 7 april 2012 

(datum aanduiden) het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van Denemarken, 

Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italie, Letland, Liechtenstein, 

Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, 

Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (3), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven (4). 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig art. 6 bepaalde termijn of slaagt er niet 

in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft ( art. 1, alinea 1, 2° van de Wet van 

15 december 1980) 

 

Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij (zij) gevaar, naar de grens te worden geleid en te dien 

einde te worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

maatregel overeenkomstig artikel 27 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 
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Deze beslissing is overeenkomstig artikel 39/2, § 2, van de wet van 15 december 1980 vatbaar voor een 

beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dat ingediend moet worden, bij 

verzoekschrift, binnen de dertig dagen na de kennisgeving van deze beslissing.  

 

Een vordering tot schorsing kan ingediend worden overeenkomstig artikel 39/82 van de wet van 15 

december 1980. Behoudens in het geval van uiterst dringende noodzakelijkheid moeten in een en 

dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing als het beroep tot nietigverklaring worden ingesteld.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partijen werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet 

kan worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding te hunnen 

laste te leggen.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel, dat uitsluitend is gericht tegen de eerste bestreden beslissing, halen verzoe-

kende partijen de schending aan van artikel 9ter, §1, vierde lid en §3, 3° van de Vreemdelingenwet. In 

een tweede middel, dat eveneens uitsluitend is gericht tegen de eerste bestreden beslissing, wordt de 

schending ingeroepen van de materiële motiveringsplicht. Uit de uiteenzetting in het verzoekschrift blijkt 

dat eveneens de schending wordt aangevoerd van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Beide middelen worden, omwille 

van hun onderlinge verwevenheid, samen behandeld.  

 

De middelen worden als volgt weergegeven in het verzoekschrift: 

 

“DVZ verklaarde de aanvraag ten onrechte onontvankelijk. 

Verzoekers verwijzen naar de ingediende aanvraag met het bijhorende medische getuigeschrift. 

Deze aanvraag voldoet wel degelijk aan de vereisten van art. 9ter,§l, 4e lid en art. 9ter, §3,3°. 

DVZ had zich ten gronde moeten uitspreken over de aanvraag, dewelke zij aldus heeft nagelaten te 

doen. 

(…) 

De bestreden beslissing beantwoordt de argumenten van de verzoekende partij, om haar aanvraag te 

rechtvaardigen, niet en betrekt in haar overweging niet de feitelijk vaststaande gegevens om op dit 

ogenblik in Armenië de nodige behandeling te ondergaan, aangezien verzoekers niet over voldoende 

inkomsten beschikt. 

"DVZ moet rekening houden met onmogelijkheid om een behandeling in het thuisland te verkrijgen en in 

de weigering een gemotiveerd antwoord geven op de bewezen argumenten dat de betrokkene de 

vereiste geneesmiddelen niet kan bekomen omdat hij onvoldoende financiële middelen heeft. " (RvS 

78.764, 17 februari 1999) 

De motiveringsplicht zoals voorzien in artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 is geschonden.” 

 

3.2. 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 heeft tot doel de burger, 

zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 

62 van de Vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de 

overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde 

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

 

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

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregelen, namelijk 

artikel 9ter, § 3, 3° en artikel 9ter, § 1, vierde lid van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de eerste 

bestreden beslissing een motivering in feite, met name dat het voorgelegde standaard medisch getuig-

schrift niet beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 9ter, § 1, vierde lid van de Vreemdelingenwet 

omdat het document geen enkele uitspraak bevat omtrent de diagnose van de ziekte. Bovendien werd 

geen enkel ander medisch getuigschrift voorgelegd dat werd opgesteld conform het model van het 

standaard medisch getuigschrift.  
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Verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te 

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. Een schending 

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

bestuurshandelingen blijkt dan ook niet.  

 

De middelen – en met name het argument dat de gemachtigde rekening diende te houden met het feit 

dat verzoekende partijen niet over voldoende inkomsten beschikken opdat de eerste verzoekende partij 

in Armenië de nodige behandeling kan ondergaan – worden ook bekeken vanuit de aangevoerde 

schending van de materiële motiveringsplicht.  

 

Wat betreft de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, 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 (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De aangehaalde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in samenhang met de 

aangehaalde schending van artikel 9ter, § 3, 3°, juncto artikel 9ter, § 1, vierde lid van de Vreemdelingen-

wet, waarop de eerste bestreden beslissing steunt.  

 

3.3. Zoals gesteld werd de eerste bestreden beslissing getroffen op grond van artikel 9ter, § 3, 3° van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet “zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 december 2010 

houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012” luidt als volgt: 

 

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

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

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

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

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

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

de noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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

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. 

(…). 

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

(…) 

3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid;” 

 

3.4. Blijkens het administratief dossier hebben verzoekende partijen bij hun aanvraag van 4 oktober 

2011 een medisch getuigschrift van 29 september 2011 gevoegd conform het wettelijke voorziene 

model. 

 

De Raad benadrukt dat uit artikel 9ter, § 3, 3°, juncto artikel 9ter, § 1, vierde lid van de 

Vreemdelingenwet duidelijk en uitdrukkelijk volgt dat het standaard medisch getuigschrift op straffe van 

niet-ontvankelijkheid 1) de ziekte, 2) de graad van ernst en 3) de noodzakelijk geachte behandeling 

dient te vermelden (zie RvS 25 september 2012, nrs. 220.745 en 220.747). 
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De Raad wijst erop dat artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de Vreemdelingenwet, 

zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 24 januari 2011, voorziet dat het bedoeld standaard 

medisch getuigschrift overeenkomstig het in bijlage aan dat koninklijk besluit toegevoegde model moet 

worden opgesteld. In dat model wordt onder punt B. DIAGNOSE een “gedetailleerde beschrijving van de 

aard en de ernst van de aandoeningen op basis waarvan de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis van artikel 9ter wordt ingediend” gevraagd.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat in het standaard medisch getuigschrift van 29 september 2011 

onder punt B. Diagnose werd vermeld: “patiënt is nog steeds verzwakt”. 

 

3.5. Verzoekende partijen betogen dat hun aanvraag wel degelijk voldoet aan de vereisten zoals 

bepaald in artikel 9ter, §1, vierde lid en §3, 3° van de Vreemdelingenwet, en dus ten onrechte 

onontvankelijk werd verklaard door de gemachtigde.  

 

Door zich louter niet akkoord te verklaren met de bestreden beslissing, tonen verzoekende partijen niet 

aan dat de bestreden beslissing berust op een incorrecte feitenvinding. Verzoekende partijen maken 

immers geheel niet duidelijk welke precieze vermeldingen in het standaard medisch getuigschrift als 

vermelding van de diagnose van de ziekte kunnen worden beschouwd. Zij concretiseren dan ook niet 

welke precieze vermeldingen in het standaard medisch getuigschrift kunnen volstaan om de precieze 

diagnose aan te tonen. Bijgevolg tonen verzoekende partijen niet aan dat het kennelijk onredelijk is van 

de gemachtigde om op basis van de voorliggende gegevens te oordelen dat in het medisch attest geen 

melding wordt gemaakt van “de diagnose van de ziekte” en bijgevolg de aanvraag onontvankelijk te 

verklaren op basis van artikel 9ter, § 3, 3° van de Vreemdelingenwet. 

 

Waar verzoekende partijen verder in het verzoekschrift vermelden dat de eerste verzoekende partij 

conform het standaard medisch getuigschrift nog steeds verzwakt is, tonen zij evenmin aan dat het 

kennelijk onredelijk of onjuist is van de gemachtigde om vast te stellen dat de aanvraag conform artikel 

9ter, §3, 3° van de Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te worden verklaard omdat de diagnose 

van de ziekte niet wordt vermeld in het voorgelegde standaard medisch getuigschrift. Het feit dat eerste 

verzoekende partij “verzwakt” is, wat inderdaad wordt vermeld in het standaard medisch getuigschrift 

van 29 september 2011, kan immers redelijkerwijze niet worden beschouwd als een “diagnose van de 

ziekte”. 

 

Verzoekende partijen stellen nog dat de gemachtigde hun aanvraag ten gronde diende te beoordelen en 

dat hij bij zijn beoordeling rekening diende te houden met de vermelding in hun aanvraag dat eerste 

verzoekende partij de nodige behandeling niet kan ondergaan in Armenië, omdat zij niet over voldoende 

inkomsten beschikken.  

 

De Raad benadrukt dat de aanvraag in casu op grond van artikel 9ter, § 3, 3° van de Vreemdelingenwet 

onontvankelijk werd verklaard. De wetgever heeft in artikel 9ter, § 3, 3° van de Vreemdelingenwet de 

gemachtigde de bevoegdheid gegeven om de aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen 

onontvankelijk te verklaren indien het medisch getuigschrift niet de in artikel 9ter, § 1, vierde lid van de 

Vreemdelingenwet bepaalde vermeldingen bevat. Er dient op te worden gewezen dat het onontvankelijk 

verklaren van de aanvraag op grond van artikel 9ter, § 3, 3° van de Vreemdelingenwet geenszins 

inhoudt dat een beoordeling van de graad van de ernst noch een beoordeling van opgegeven medische 

aandoeningen werd gemaakt. Er werd enkel vastgesteld dat het door verzoekende partijen overge-

maakte standaard medisch getuigschrift “geen enkele uitspraak” doet omtrent “de diagnose van de 

ziekte”, wat dus behoort tot de appreciatiebevoegdheid van de gemachtigde van de staatssecretaris.  

 

De beoordeling of de voorgelegde aandoening een ernstige ziekte is, komt toe aan de arts-adviseur, in 

overeenstemming met artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet. Het is in het kader van deze 

beoordeling dat de arts-adviseur, indien hij van mening is dat de ziekte een reëel risico inhoudt op een 

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

herkomst of het land van verblijf, nagaat of een noodzakelijk geachte medische behandeling beschik-

baar en toegankelijk is in het land van herkomst of het land van verblijf. Een dergelijke beoordeling was 

hoe dan ook niet aan de orde aangezien volgens de gemachtigde in het standaard medisch getuigschrift 

niet wordt vermeld wat de diagnose is van de ziekte waaraan de eerste verzoekende partij zou lijden – 

een bevinding waarvan de verzoekende partijen niet aantonen dat die kennelijk onredelijk is of 
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gebaseerd is op een incorrecte feitenvinding, zo blijkt uit bovenstaande bespreking – en de aanvraag 

derhalve onontvankelijk werd verklaard. 

 

3.6. Er kan op basis van het voorgaande worden vastgesteld dat verzoekende partijen geheel niet 

aantonen dat de eerste bestreden beslissing is tot stand gekomen met miskenning van de voorliggende 

gegevens in het voorgelegde standaard medisch getuigschrift of steunt op een incorrecte feitenvinding. 

Verzoekende partijen maken ook niet aannemelijk dat de gemachtigde de voorliggende gegevens in het 

voorgelegde standaard medisch getuigschrift op kennelijk onredelijk wijze heeft beoordeeld of artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet heeft miskend. 

 

De schending van de materiële motiveringsplicht en van artikel 9ter, § 3, 3°, juncto artikel 9ter, § 1, 

vierde lid van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het eerste en het tweede middel zijn ongegrond.  

 

3.7. In een derde middel, dat zowel is gericht tegen de eerste als tegen de tweede en de derde 

bestreden beslissing, voeren verzoekende partijen de schending aan van artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het 

EVRM). Het middel wordt weergegeven als volgt: 

 

“Conform het medisch getuigschrift van dr. Langeraet is eerste verzoeker nog steeds verzwakt. 

In Armenië kan hij geen toegang krijgen tot een gelijkaardige behandeling omdat hij niet over voldoende 

inkomsten beschikt. 

Ook in België beschikt hij niet over voldoende inkomsten. Laat staan dat hij in Armenië wel voldoende 

inkomsten zou hebben. 

Gedwongen terugkeer in de huidige lichamelijke toestand waarin eerste verzoeker zich bevindt, leidt tot 

aantasting van de fysieke integriteit, en een schending van art. 3 EVRM.” 

 

3.8. 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. 

 

3.8.1. In zoverre de verzoekende partijen wensen aan te halen dat de gemachtigde bij de beoordeling 

van hun medische regularisatieaanvraag geen rekening heeft gehouden met het feit dat eerste 

verzoekende partij in Armenië geen toegang kan krijgen tot een gelijkaardige behandeling omdat zij niet 

over voldoende inkomsten beschikt, wijst de Raad in de eerste plaats op de bespreking van het eerste 

en het tweede middel waaruit blijkt dat de verzoekende partijen niet hebben aangetoond dat de 

gemachtigde op kennelijk onredelijke wijze of op grond van een incorrecte feitenvinding heeft 

vastgesteld dat de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard in toepassing van artikel 9ter, §3, 3° van de 

Vreemdelingenwet.  

 

In de tweede plaats kan opnieuw worden verwezen naar de uiteenzetting in het eerste en het tweede 

middel om vast te stellen dat een onderzoek naar de gegrondheid van de aanvraag niet aan de orde 

was. De beoordeling van het risico zoals vermeld in artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

betreft zoals gesteld de gegrondheid van de aanvraag en gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of 

een geneesheer aangeduid door de staatssecretaris of zijn gemachtigde die daaromtrent een advies 

verschaft. De eerste bestreden beslissing betreft enkel de ontvankelijkheid van de aanvraag. De 

gemachtigde diende bijgevolg in geen geval te motiveren omtrent de toegankelijkheid van de medische 

behandeling en opvolging in het land van herkomst. Verzoekende partijen tonen dan ook niet aan dat de 

eerste bestreden beslissing een schending inhoudt van artikel 3 van het EVRM.  

 

3.8.2. Waar verzoekende partijen deze kritiek kaderen in de stelling dat een gedwongen terugkeer van 

eerste verzoekende partij naar het land van herkomst leidt tot een aantasting van haar fysieke integriteit 

– en hun betoog dus richten tegen de bestreden bevelen –, benadrukt de Raad dat het in principe aan 

verzoekende partijen toekomt om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die 

aannemelijk maken dat zij bij verwijdering naar het land van bestemming zullen worden blootgesteld aan 

een reëel risico op onmenselijke behandeling (zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. 

Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). 
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De Raad wijst erop dat met betrekking tot vreemdelingen die zich beroepen op hun medische toestand 

en het gebrek aan medische en sociale zorg in het land van terugkeer om hun verwijdering tegen te 

houden, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een hoge drempel hanteert en oordeelt dat 

enkel “in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing 

dwingend zijn”, een schending van artikel 3 EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 mei 2008, N. v. 

Verenigd Koninkrijk, § 42). 

 

Uit het arrest Paposhivili (EHRM 13 december 2016 (GK), nr. 41738/10, par. 183) blijkt dat onder deze 

uitzonderlijke gevallen, niet alleen worden begrepen situaties van verwijdering van ernstig zieke 

personen waar er sprake is van een onmiddellijk en nakend levensgevaar, enerzijds, maar ook situaties 

worden begrepen van verwijdering van ernstig zieke personen bij wie er ernstige aanwijzingen zijn dat 

er een reëel risico bestaat op blootstelling aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van 

de gezondheidstoestand met intens lijden tot gevolg of een aanzienlijke verkorting van de levensver-

wachting door het gebrek aan of toegang tot een adequate behandeling van de ziekte in het ontvangst-

land, anderzijds.  

Volgens het EHRM beantwoorden slechts deze twee situaties van verwijdering van ernstig zieke 

vreemdelingen aan de hoge drempel die geldt voor de toepassing van artikel 3 van het EVRM. 

 

Verzoekende partijen beperken zich in casu tot een summiere bewering dat een gedwongen terugkeer 

zal leiden tot “de aantasting van de fysieke integriteit, en een schending van art. 3 EVRM” in hoofde van 

eerste verzoekende partij, omdat zij onvoldoende financiële middelen hebben opdat eerste verzoekende 

partij in Armenië de nodige zorg kan verkrijgen. Naast het gegeven dat deze bewering  niet verder wordt 

geconcretiseerd of uiteengezet in het verzoekschrift, gaan verzoekende partijen voorbij aan het gegeven 

dat  het standaard medisch getuigschrift van 29 september 2011 geen enkele uitspraak toonde over de 

diagnose van de ziekte zoals wettelijk vereist. Zoals blijkt uit wat hierboven wordt besproken, slagen 

verzoekende partijen er niet in dit motief – het gebrek aan diagnose van de ziekte – te weerleggen. 

 

Doordat verzoekende partijen niet aantonen dat de diagnose van de ziekte in het standaard medisch 

getuigschrift werd vermeld, maken zij derhalve niet aannemelijk dat de gemachtigde op het moment van 

de bestreden bevelen kennis had of kennis had moeten hebben van het bestaan van een situatie die 

beantwoordt aan de hoge drempel die geldt voor de toepassing van artikel 3 van het EVRM. 

 

Ook nu blijven verzoekende partijen in het verzoekschrift in gebreke om in concreto aan te tonen dat de 

actuele medische toestand van eerste verzoekende partij dermate ernstig en kritiek is dat er dwingende 

humanitaire gronden zijn die zich zouden verzetten tegen een uitwijzing. Er blijkt uit de gegevens 

waarover de Raad beschikt niet dat verzoekende partijen, met name eerste verzoekende partij, een 

nieuwe verblijfsaanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingen-

wet hebben ingediend. Het staat verzoekende partijen vrij om zulke nieuwe aanvraag in te dienen op 

basis van een standaard medisch getuigschrift dat duidelijk – onder meer – de ziekte vermeldt.  

 

Tenslotte wijst de Raad erop dat op grond van artikel 74/17 van de Vreemdelingenwet de gemachtigde 

gehouden is om de uitvoering van een verwijderingsbeslissing tijdelijk uit te stellen indien de 

verwijdering verzoekende partijen blootstelt aan een schending van het non-refoulement beginsel. 

 

Een schending van artikel 3 EVRM wordt in huidige omstandigheden niet aannemelijk gemaakt. Het 

derde middel is ongegrond. 

 

3.9. In een vierde middel, dat is gericht tegen de tweede en de derde bestreden beslissing, halen 

verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 28 en 29 van het Internationaal Verdrag inzake 

de Rechten van het Kind, aangenomen te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij wet van 

25 november 1991 (hierna: het VN-Kinderrechtenverdrag). In een vijfde middel, dat eveneens enkel is 

gericht tegen de tweede en de derde bestreden beslissing, wordt de schending aangevoerd van de 

omzendbrief van 29 april 2003 betreffende de verwijdering van gezinnen met schoolgaand(e) kind(eren) 

van minder dan 18 jaar - Optreden van politiediensten in scholen. Gelet op hun onderlinge samenhang, 

worden ook deze middelen gezamenlijk besproken.  

 

De middelen luiden als volgt: 

 

“Kinderen M. G. en M. V. zitten op de basisschool in Tielt en worden ingevolge het bevel het 

grondgebied te verlaten ontstoken van de mogelijkheid om het schooljaar te beëindigen. 
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Het recht op onderwijs en artikel 28 en 29 van het verdrag van de rechten van het kind worden 

geschonden. 

(…) 

Naast de in het onder het derde middel vermelde schending van het kinderrechtenverdrag, betekent dit 

ook een schending van de ministeriële omzendbrief van 29 april 2003 betreffende de verwijdering van 

gezinnen met schoolgaande kinderen minder dan 18 jaar.” 

 

3.10. De verzoekende partijen halen aan dat hun kinderen, M. G. en M. V. op de basisschool zitten en 

dat zij ingevolge het bevel om het grondgebied te verlaten hun schooljaar niet zullen kunnen beëindigen.  

 

De Raad merkt in eerste instantie op dat omzendbrieven aan administratieve overheden gericht zijn en 

richtsnoeren bevatten over de interpretatie en de toepassing van de bestaande wetten en geen enkel 

bindend karakter hebben, ongeacht of zij zijn bekendgemaakt of niet. Een eventuele niet naleving van 

de onderrichtingen vervat in voormelde omzendbrief kan bijgevolg niet tot de onwettigheid van de 

bestreden beslissingen leiden (RvS 28 juni 2006, nr. 160.736). Bovendien stelt artikel 2 van de 

voormelde omzendbrief: “(…)Voor gezinnen met schoolgaande kinderen van minder dan 18 jaar, kan 

(eigen onderlijning) de Dienst Vreemdelingenzaken beslissen dat de uitvoering van een [eerste] 

verwijderingsmaatregel, genomen in de periode vanaf het begin van de paasvakantie tot het einde van 

het schooljaar, opgeschort wordt tot het einde van het schooljaar. (…)” Het is dus duidelijk een 

mogelijkheid en geen verplichting. 

 

Waar de verzoekende partijen ook nog verwijzen naar de artikelen 28 en 29 van het VN-Kinderrechten-

verdrag, die het recht op onderwijs waarborgen, benadrukt de Raad dat het recht op onderwijs geen 

absoluut recht is. Uit het recht op onderwijs kan in beginsel geen verblijfsrecht worden geput. Het recht 

op onderwijs bevat geen algemene verplichting om de keuze van een vreemdeling om onderwijs te 

volgen in een bepaalde Verdragsluitende Staat toe te staan.  

 

Staten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens 

hun verdragsverplichtingen, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te 

controleren. Staten zijn aldus gemachtigd om de voorwaarden voor de binnenkomst, het verblijf en de 

verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

De bestreden bevelen zijn genomen in toepassing van artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet 

op grond van de vaststelling dat verzoekende partijen langer in het Rijk verblijven dan de in artikel 6 van 

de Vreemdelingenwet voorziene termijn of er niet in slagen het bewijs te leveren dat deze termijn niet 

overschreden werd. Dit wordt niet betwist.  

 

Aangezien het recht op onderwijs geen absoluut recht is, zijn beperkingen toegelaten zolang de kern 

van het recht op onderwijs niet wordt aangetast.  

 

De Raad stelt in casu vast dat er geen aanwijzingen zijn dat de minderjarige kinderen van verzoekende 

partijen hun schooljaar niet zouden kunnen beëindigen. Verzoekende partijen tonen niet aan dat zij  

geen beroep kunnen doen op artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet. Op basis van dit artikel kunnen 

verzoekende partijen een gemotiveerd verzoek indienen tot verlenging van de uitvoeringstermijn van het 

bevel waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheid van hun schoolgaande 

kinderen en het afronden van het lopende schooljaar. Hierbij stipt de Raad volledigheidshalve nog aan 

dat de verzoekende partijen, en in navolging daarvan hun minderjarige kinderen die vermeld staan bij de 

tweede verzoekende partij in de tweede bestreden beslissing, uitvoering dienden te geven aan de hen 

op 8 maart 2012 betekende bevelen om het grondgebied te verlaten tegen uiterlijk 7 april 2012. Op 10 

januari 2017 wordt de Raad door de raadsman van verzoekende partijen op de hoogte gebracht van het 

feit dat zij zich nog steeds op het Belgisch grondgebied bevinden. De Raad stelt zich dan ook de vraag 

naar het belang bij het argument dat hun minderjarige kinderen ingevolge de bevelen om het 

grondgebied te verlaten worden belet om hun schooljaar te beëindigen. 

 

De Raad stelt tevens vast dat verzoekende partijen niet betogen dat er in hun land van herkomst geen 

onderwijs kan worden verkregen. Evenmin betogen zij dat hun kinderen gespecialiseerd onderwijs of 

een gespecialiseerde infrastructuur behoeven die niet in het land van herkomst te vinden is. Er wordt 

niet aangetoond dat een eventuele terugkeer naar het land van herkomst de kinderen van verzoekende 

partijen het recht op onderwijs zou ontnemen. Er wordt evenmin aangetoond dat er onoverkomelijke 

hinderpalen bestaan in het land van herkomst die de voorzetting van elke vorm van onderwijs 

verhinderen. 
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Indien verzoekende partijen van oordeel zijn dat om redenen van onderwijs hun kinderen verder moeten 

kunnen vertoeven op het Belgisch grondgebied, komt het hen toe een aanvraag om verblijfsmachtiging 

in te dienen op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, waarover de verwerende partij zal 

dienen te oordelen.  

 

Een schending van de artikelen 28 en 29 van het VN-Kinderrechtenverdrag, met name een schending 

van het recht op onderwijs bij terugkeer naar het land van herkomst, wordt in deze omstandigheden niet 

aangetoond.  

 

Het vierde en het vijfde middel zijn ongegrond.  

 

3.11. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekende partijen geen gegrond middel hebben aangevoerd dat 

kan leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissingen.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen 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.  

 

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 zevenentwintig april tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


