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 nr. 187 224 van 22 mei 2017 

in de zaken RvV X / II en RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Georgische nationaliteit te zijn, beide handelend 

in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X en X, en X, die 

eveneens verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 29 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 26 september 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 de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 8 oktober 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

(rolnummer X). 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Georgische nationaliteit te zijn, beide handelend 

in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X en X, en X, die 

eveneens verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 12 januari 2017 hebben ingediend om de 

schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 6 

december 2016 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 verklaard wordt en tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (rolnummer X). 

 

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’s met opmerkingen en de administratieve dossiers. 

 

Gelet op de beschikkingen van 27 februari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 
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Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. DE RAEDEMAEKER en van 

advocaat T. SCHREURS, 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 partijen, die verklaren van Georgische nationaliteit te zijn, dienen op 1 oktober 2010 

een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

Op 26 september 2013, met kennisgeving op 30 oktober 2013, verklaart de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris deze aanvraag ongegrond. Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan de 

motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 01.10.2010 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

 

Identiteit: K., M. (...) 

geboren op (...)/1967 te Tbilissi (Georgië) nationaliteit: Georgië 

> Bij DVZ eveneens gekend onder de naam: N.Q., K. (...) (N° R.R. (...))  

geboren te Barzan Kallo op (...)/1968 

nationaliteit: Syrië  

+ echtgenote I., T. (...) 

geboren op 03/05/1967 te Tbilissi (Georgië) nationaliteit: Georgië 

> Bij DVZ eveneens gekend onder de naam: A.Q., M. (...) (N° R.R. (...)) geboren te Barzan Kallo op 

(...)/1973 

nationaliteit: Syrië  

+ kinderen : 

K., R. (...) 

geboren op (...)/1993 te Tbilissi (Georgië)  

nationaliteit: Georgië 

> Bij DVZ eveneens gekend onder de naam: Q., P. (...) (R.R. (...))  

geboren te Barzan Kallo op (...)/1993 

nationaliteit: Syrië 

K., D. (...) 

geboren op (...)/2007 te Mechelen 

nationaliteit: Georgië 

> Bij DVZ eveneens gekend onder de naam: N.Q., D. (...) (R.R. (...))  

geboren te (...)/2007 te Mechelen 

nationaliteit: Syrië 

K., D. (...) 

geboren op 21/11/2008 te Edegem 

nationaliteit: Georgië 

> Bij DVZ eveneens gekend onder de naam: N.Q., D. (...) (R.R. (...))  

geboren te Edegem op 21/12/2008 

nationaliteit: Syrië 

adres: (...) 

 

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

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

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

diensten ontvankelijk werd verklaard op 19.11.2010, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

  

Redenen: 

 

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

te bekomen in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
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het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

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

 

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

(zie verslag arts-attaché dd. 25.09.2013 in gesloten omslag). 

 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene tevens af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister omwille van "verlies van recht op verblijf. “ 

 

Op 8 oktober 2013, met kennisgeving op 30 oktober 2013, wordt aan de 3 meerderjarige verzoekende 

partijen een bevel om het grondgebied te verlaten uitgereikt. Dit zijn de tweede, derde en vierde 

bestreden beslissing. 

 

Op 6 juni 2016 dienen de verzoekende partijen opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 6 december 2016, met kennisgeving op 16 december 2016, verklaart de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris deze aanvraag onontvankelijk. Dit is de vijfde bestreden beslissing, waarvan 

de motieven luiden als volgt: 

 

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

06.06.2016 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

K., M. (...) R.R.Nr: (0(...) 

Geboren te Tbilisi op (...)/1967 

+ Echtgenote: 

I., T. (...) R.R.Nr: (0)(...) 

Geboren te Tbilisi op (...) /1972 

+ Kinderen: 

K., R; (...) R.R.Nr: (0)(...) 

Geboren te Tbilisi op (...)/1993 

K., D. (...) R.R.Nr: (0)(...) 

Geboren te Mechelen op (...)/2007 

K., D. (...) R.R.Nr: (0)(...) 

Geboren te Edegem op (...)/2008 

Nationaliteit: Georgië 

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 I87 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 

 

Reden(en): 

 

Artikel 9ter - § 3 5° - 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); de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk werden reeds ingeroepen in het 
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kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling. 

 

Op 01 10 2010 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9ter ingediend. De elementen 

ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter d.d. 06.06.2016 en in de bijgevoegde medische 

attesten (zie bevestiging arts d.d. 02.12.2016 in bijgevoegde gesloten omslag), werden eveneens 

ingeroepen in de andere aanvraag om machtiging tot verblijf.  

Indien de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen 

van een machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag 

onontvankelijk te verklaren op basis van artikel 9ter §3 - 5° 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). Aangezien betrokkene geen enkel nieuw 

element aanbrengt, is de aanvraag bijgevolg onontvankelijk.” 

 

Op 6 december 2016, met kennisgeving op 16 december 2016, wordt aan de 3 meerderjarige 

verzoekende partijen een bevel om het grondgebied te verlaten uitgereikt. Dit zijn de zesde, zevende en 

achtste bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Gelet op de onderlinge samenhang worden de verzoekschriften gekend onder de rolnummers X en 

X samengevoegd, zodat zij met het oog op een goede rechtsbedeling samen kunnen worden 

behandeld. De verzoekende partijen uiten hiertegen geen bezwaar. 

 

Ter terechtzitting wijst de voorzitter op artikel 39/68-3 van de vreemdelingenwet dat bepaalt:  

 

“(...) 

§ 2. 

Indien een verzoekende partij een ontvankelijk verzoekschrift indient tegen een beslissing genomen op 

basis van artikel 9ter terwijl een beroep tegen een eerdere tegen hem getroffen beslissing op basis van 

artikel 9ter nog hangende is, oordeelt de Raad op grond van het laatst ingediende verzoekschrift. De 

verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van het eerder ingediende beroep, tenzij zij haar 

belang aantoont. 

(...)” 

 
Hierop gewezen doen de verzoekende partijen ter terechtzitting afstand van de zaak gekend onder 
rolnummer X. De verwerende partij heeft geen bezwaar tegen de afstand.  
 
Gelet op het voorgaande dient de Raad te oordelen op grond van het verzoekschrift ingediend in de 

zaak gekend onder rolnummer X. 

 

2.2. Waar de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende partijen te 

leggen, wijst de Raad erop dat de verzoekende partijen het voordeel van de kosteloze rechtspleging 

genieten, zodat aan geen van de partijen kosten van het geding ten laste kunnen worden gelegd. Het 

beroep is immers kosteloos. 

 

3. Onderzoek van het beroep gekend onder rolnummer X 

 

3.1. In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de 

wet van 29 juli 1991), van “de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het 

zorgvuldigheidsbeginsel”, van artikel 9ter, §3, 5° van de vreemdelingenwet en van artikel 3 van het van 

het Europees Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM). Tevens menen zij dat er sprake is van machtsafwending.  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Doordat: 
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De bestreden beslissing stelt: "... de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag tot 

machtiging tot verblijf in het Rijk werden reeds ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het 

bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van de huidige bepaling. 

Op 01.10.2010 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9 ter ingediend. De elementen 

ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9 ter dd. 06.06.2016 en in de bijgevoegde medische 

attesten (zie bevestiging arts dd. 02.12.2016 in bijgevoegde gesloten omslag), werden eveneens 

ingeroepen in de andere aanvraag om machtiging tot verblijf. 

Indien de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen 

van een machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag 

onontvankelijk te verklaren op basis van artikel 9 ter § 3 - 5° 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 08.02.2012 (BS06.02.2012). Aangezien betrokkene geen enkel nieuw 

element aanbrengt is de aanvraag bijgevolg onontvankelijk. 

Terwijl, verzoekers menen nieuwe elementen te hebben aangevoerd, nl. een verklaring van het 

Ministerie van volksgezondheid uit Georgië dd. 24.07.2015 en het ziektebeeld van scoliose / lyfose (stuk 

4).  

Dat uit de motivering van verweerder, noch uit het verslag van de medisch adviseur, kan vastgesteld 

worden dat deze elementen in overweging zijn genomen (stuk 1). 

Dat, elke administratieve beslissing behoorlijk moet gemotiveerd worden en de belanghebbende in staat 

moet stellen na te gaan of de beslissing genomen werd op basis van alle nuttige gegevens en op basis 

van een zorgvuldig onderzoek. 

Dat in casu verzoekers onwetend zijn of verwerende partij de verklaring van het Ministerie van 

Volksgezondheid van Georgië onderzocht heeft. 

Dat verder verzoekers onwetend zijn of de medisch adviseur het standaard medisch attest dd. 

31.05.2016 zorgvuldig heeft onderzocht aangezien het gegeven van scoliose / kyfose niet vermeld wordt 

in het medisch verslag dd. 2.12.2016 en dit ziektebeeld nog niet in overweging was genomen in het 

medisch verslag dd. 25.09.2013 opgemaakt naar aanleiding van de verblijfsaanvraag dd. 1.10.2010 

(stuk 1 en 3).  

In zijn verslag dd. 25.09.2013 stelt de medisch adviseur: "Uit dit medisch dossier bestande uit de 

hierboven vermelde medische attesten blijkt dat de betrokkene bilateraal congenitaal cataract , 

microftalmie, centrale motore stoornis type quadriplegie, microcefalie en een ontwikkelingsstoornis 

heeft, allemaal in het kader van een Cockayne syndroom. Het betreft hier een aangeboren degeneratief 

genetisch defect waarvoor geen medische behandeling bestaat. Er bestaat ook geen behandeling die 

het degeneratieve proces kan afremmen. 

Het uitvoeren van technische onderzoeken betekent op medisch vlak geen meerwaarde aangezien 

geen behandeling is. 

Mobilisatieoefeningen ter preventie van contracturen zijn nuttig, maar kunnen perfect aangeleerd 

worden aan de ouders. Hetzelfde geldt voor stimulatie van de zintuigen. 

Het cataractprobleem werd operatief behandeld, maar de visusstoornissen zijn blijvend en irreversibel. 

Thuiszorg en aangepaste scolarisatie vallen onder sociale omkadering en niet onder medische 

behandeling" (stuk 3). 

Verzoekers zijn niet akkoord met de bevindingen van de medisch adviseur in zijn verslag dd. 

25.09.2013, hetgeen het voorwerp uitmaakt van het beroep tegen de beslissing dd. 26.09.2013, echter, 

met betrekking tot de beslissing dd. 6.12.2016 en het medisch verslag dd. 2.12.2016, moet vastgesteld 

worden dat de medisch adviseur zich in zijn medisch verslag dd. 25.09.2013 niet heeft uitgesproken 

over het ziektebeeld van de kyfose / scoliose met toenemende pijnklachten bij gebreke aan gepaste 

behandeling.  

Nochtans stelt de medisch adviseur in zijn medisch verslag dd. 2.12.2016 dat Op het standaard medisch 

getuigschrift dd. 31.05.2016 wordt geen nieuwe pathologie aangehaald voor betrokkene. Het 

voorgelegde SMG bevestigt enkel de eerder aangehaalde pathologie stuk 1).  

Zodat de bestreden beslissing dd. 6.12.2016 gebrekkig gemotiveerd is en blijk geeft van onzorgvuldig 

onderzoek en van machtsafwending wegens onrechtmatige toepassing van artikel 9 ter § 3 5 ° lid VW; 

Gelet op het feit dat de aanvraag van verzoekers de levensnoodzakelijke medische zorgen betreft voor 

het minderjarige kind D. (...) en verzoekers inroepen op basis van een verklaring van het Ministerie van 

Volksgezondheid van Georgië dat deze levensnoodzakelijke medische zorgen in Georgië niet kunnen 

geboden worden, schendt de bestreden beslissing dd. 6.12.2016, dewelke de afwijzing impliceert van 

verder onderzoek ten gronde, artikel 3 EVRM.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop het volgende in haar nota met opmerkingen: 
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“In het enig middel voeren verzoekers een schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 9ter, §3, 5° van de vreemdelingenwet en van artikel 3 

EVRM. Er zou bovendien sprake zijn van machtsafwending. 

Verzoekers betogen dat zij nieuwe elementen hebben aangevoerd en verwijzen dienaangaande naar 

een verklaring van het Georgisch ministerie van volksgezondheid en naar de pathologie scoliose/kyfose. 

Het zou niet blijken dat voormelde elementen in overweging werden genomen. Tot slot zou uit de 

verklaring van het ministerie blijken dat de levensnoodzakelijke medische zorgen in Georgië niet 

geboden worden. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat artikel 9ter, §3, 5° van de vreemdelingenwet als volgt 

luidt: 

“§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk:(…) 5° in de gevallen 

bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige 

aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van de huidige bepaling.” 

Verwerende partij is aldus bevoegd om na te gaan of de ingeroepen elementen ter ondersteuning van 

de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige 

aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf. 

In casu deed verwerende partij beroep op een ambtenaar-geneesheer om de gezondheidstoestand, die 

blijkt uit het in de laatste aanvraag voorgelegde standaard medisch getuigenschrift, te vergelijken met de 

reeds beoordeelde gezondheidstoestand. 

De ambtenaar-geneesheer stelde in zijn advies van 2 december 2016 het volgende: “Betrokkene legt in 

de aanvraag d.d. 6/6/2016 een standaard medisch getuigschrift (SMG) voor d.d. 31/5/2016 opgesteld 

door Dr. K. (...) + bijlage d.d. 23/2/2016. Uit dit medisch getuigschrift blijkt dat het nog steeds dezelfde 

pathologie van betrokkene betreft als de pathologie ion de medische attesten gevoegd bij de 9ter 

aanvraag d.d. 1/10/2010. Op het standaard medisch getuigschrift d.d. 31/5/2016 wordt geen nieuwe 

pathologie aangehaald voor betrokkene. Het voorgelegde SMG bevestigt enkel de eerder aangehaalde 

pathologie.” 

Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt dus slechts de reeds eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand van verzoekers hun kind, zijnde dat hij lijdt aan het Cockayne syndroom. In de 

beslissing d.d. 26 september 2013 werd reeds uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van hun 

kind en werd vastgesteld dat voormeld syndroom een aangeboren degeneratief defect is waarvoor geen 

medische behandeling bestaat en er geen behandeling bestaat dat het degeneratief proces kan 

afremmen. Mobilisatieoefeningen en stimulatie van de zintuigen, die de ouders hun kind kunnen 

aanleren, werden nuttig geacht. 

Indien de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen 

van een machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag 

onontvankelijk te verklaren op basis van artikel 9ter, §3, 5° van de Wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

Verzoekers betwisten de vaststelling van de ambtenaar-geneesheer klaarblijkelijk en stellen dat zij 

nieuwe elementen hebben aangevoerd, zijnde een verklaring van het ministerie van volksgezondheid. 

Zij verwijzen tevens naar een voorgehouden nieuw ziektebeeld, zijnde scoliose/lyfose. 

Uit het SMG van 31/5/2016 opgesteld door Dr. K. (...), dat bij de aanvraag werd voorgelegd en waarnaar 

in het medisch advies wordt verwezen, staat inderdaad onder diagnose aangegeven dat verzoeker hun 

kind “kyfose” heeft “waarvoor (een) korset” wordt gedragen. Kyfose betreft een natuurlijke kromming van 

de wervelkolom en uit de bijlage d.d. 23/2/2016 blijkt duidelijk dat dit tevens het gevolg is van het 

cockaynesydroom waaraan hun kind lijdt: “Deze jongen heeft een cockaynesyndroom met op 

orthopedisch vlak kyfose (…) niet te reduceren kyfose”. Waar verzoekers verwijzen naar scoliose blijkt 

vooreerst niet waar in het door hen voorgelegde medisch attest of de bijlage naar het voormelde wordt 

verwezen. Bovendien betreft scoliose, zoals kyfose, een kromming van de ruggengraat en kan dus 

verwezen naar wat supra werd uiteengezet. 

Door naar de aandoeningen te verwijzen tonen verzoekers derhalve niet aan dat de ambtenaar-

geneesheer onterecht heeft geoordeeld dat “op het standaard medisch getuigschrift d.d. 31/5/2016 (…) 

geen nieuwe pathologie (wordt) aangehaald voor betrokkene” en dat “het voorgelegde SMG (…) enkel 

de eerder aangehaalde pathologie (…) bevestigt.” 

Verzoeker verwijzen verder naar een verklaring van het ministerie van volksgezondheid dat zij bij hun 

aanvraag hebben voorgelegd, doch hieruit blijkt eveneens dat hun zoon lijdt aan het Cockayne 

syndroom, zodat zij met voormelde verwijzing niet aantonen dat onterecht werd geoordeeld dat er geen 

nieuwe pathologie wordt aangehaald. 

Er weze te worden opgemerkt dat daar waar zij stellen dat er geen medische behandeling is in het land 

van herkomst en dienaangaande tevens verwijzen naar voormelde verklaring van het ministerie van 
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volksgezondheid, leveren zij in se kritiek op de beslissing d.d. 26 september 2013 en het medisch 

advies van 25 september 2013, waarbij de eerste aanvraag op grond van artikel 9ter ongegrond werd 

verklaard. Daarin werd immers geoordeeld dat de aandoening een aangeboren degeneratief defect is 

waarvoor geen medische behandeling bestaat. Dit betreft echter niet de thans bestreden beslissing. 

Verzoekers tekenden beroep aan tegen die beslissing en kunnen in het kader van dat beroep voormelde 

kritiek laten gelden. 

In het kader van de thans bestreden beslissing diende verwerende partij slechts na te gaan of “de 

ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds 

werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag’, doch niet of de medische zorgen toegankelijk 

en beschikbaar zijn in het land van herkomst. 

Verzoekers tonen dat ook niet aan dat de thans bestreden beslissing in strijd met artikel 3 EVRM werd 

genomen. 

Uit wat voorafgaat blijkt dat verzoekers kritiek niet als ernstig kan worden beschouwd en niet van die 

aard is afbreuk te doen aan de vaststelling van de ambtenaar-geneesheer dat geen nieuwe pathologie 

wordt aangehaald. Zij slagen er niet in aan te tonen dat de bestreden beslissing in strijd met artikel 9ter, 

§3, 5° van de vreemdelingenwet werd genomen. 

Uit het bovenstaande volgt dat de geldende regelgeving werd geëerbiedigd, dat de motivering van de 

bestreden beslissing toelaat om kennis te nemen van de determinerende motieven van de bestreden 

beslissing in het licht van die regelgeving, en dat niet wordt aangetoond als zou de bestreden beslissing 

zijn gebaseerd op een foutieve feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. 

Het enig middel is niet ernstig.” 

 

3.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, die onder meer stellen dat beslissingen met 

redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de 

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren 

met de middelen die het recht hem verschaft. Ze 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 

verzoekende partijen de motieven van de bestreden beslissingen kennen, zodat het doel van de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.  

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat zij de bestreden beslissingen inhoudelijk bekritiseren, zodat een 

schending van de materiële motiveringsplicht wordt beoogt. Nazicht van de materiële motivering vergt in 

casu nazicht van de aangevoerde schending van artikel 9ter, §3, 5° van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij een onderzoek naar de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd 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 de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624).  

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet luidde op het ogenblik van het nemen van de vijfde bestreden 

beslissing als volgt: 

 

“§ 1 

De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige 

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

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

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

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

noodzakelijk geachte behandeling. 
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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. 

§ 1/1 

De toekenning van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan worden geweigerd aan 

de vreemdeling die zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum door de ambtenaar-

geneesheer of de geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde of de door de minister 

of zijn gemachtigde aangestelde deskundige en hiervoor ten laatste binnen de vijftien dagen na het 

verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft. 

§ 2 

Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, eerste lid, aan door middel van een 

identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden: 

1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene; 

2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het 

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 

3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; 

4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene. 

De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschillende bewijselementen die, samen 

genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op 

voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° 

en 4°, en minstens één van de elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°. 

De verplichting om zijn identiteit aan te tonen is niet van toepassing op de asielzoeker wiens 

asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 

van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep 

heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is 

uitgesproken. De vreemdeling die van deze vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de aanvraag. 

§ 3 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat; 

2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 

wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat; 

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; 

4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een 

ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk; 

5° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling met uitzondering van de elementen die werden aangehaald in het kader van een 

aanvraag die als onontvankelijk werd beoordeeld op basis van artikel 9ter, § 3, 1°, 2° of 3°, en met 

uitzondering van de elementen aangehaald in eerdere aanvragen waarvan afstand werd gedaan. 

(…)” (eigen onderlijning) 

 

De Raad wijst er op dat het motief van de bestreden beslissing erin bestaat dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet op grond van § 3, 5° van 

ditzelfde wetsartikel onontvankelijk wordt verklaard omdat de ingeroepen elementen ter ondersteuning 

van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 6 juni 

2016 reeds werden ingeroepen in het kader van de aanvraag van 1 oktober 2010, terwijl de aandoening 

van de minderjarige zoon D. van de eerste en tweede verzoekende partij niet zou verschillen ten 

aanzien van de eerder ingediende aanvraag en de nieuwe voorgelegde medische getuigschriften 

slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand bevestigen.  

 

Dit determinerend motief is correct en vindt steun in het administratief dossier.  
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Uit het administratief dossier blijkt dat D. lijdt aan de degeneratieve en ongeneeslijke ziekte gekend 

onder de naam Cockayne syndroom. De verzoekende partijen menen echter dat er in het kader van de 

recente aanvraag om machtiging tot verblijf van 6 juni 2016 sprake is van een nieuwe pathologie, 

namelijk scoliose/kyfose, hetgeen blijkens het administratief dossier een verkromming van de 

ruggengraat betreft. Tevens menen zij dat de aan de meest recente aanvraag een verklaring van het 

ministerie van volksgezondheid van Georgië van 24 juli 2015 werd toegevoegd waarvan de inhoud niet 

werd beoordeeld in het kader van de aanvraag van 1 oktober 2010. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat voor de zoon van de eerste en tweede verzoekende partij op 1 

oktober 2010 een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet werd ingediend. Naar aanleiding van deze aanvraag stelde een ambtenaar-

geneesheer een advies op op 25 september 2013, waarin volgende vaststellingen werden gedaan die 

steun vinden in de medische stukken van het administratief dossier: 

 

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

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 01.10.2010. 

 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

 

Voorgelegde medische attesten: 

 

• Gedetailleerd medisch attest de dato 01/07/2010 van dr. D.V.I. (...). Congenitaal bilateraal cataract 

en microftalmie, sensoriële nystagmus. Visuele beperking.  

• Medisch getuigschrift de dato 01/07/2010 van dr. D.V.I. (...). Probleem sinds geboorte. 

• Medisch attest de dato 01/07/2010 van dr. D.V.I. (...). Congenitaal cataract en microftalmie, 

Lensextractie met lensimplantaat, in tweede tijd bilateraal catarctchirurgie. 

• Medisch getuigschrift de dato 02/07/2010 van dr. W. (...). Chronische kwaal sinds geboorte met 

visuele beperking en centraal motore stoornis type quadriptegie. 

• Gedetailleerd medisch attest de dato 02/07/2010 van dr. W. (...). Congenitaal cataract met 

visusstoomis, microcefalie, centraal motorische stoornis type quadriptegie, failure to thrive. 

• Medisch getuigschrift de dato 06/07/2010 van dr. K.S. (...). Probleem sinds geboorte, niet 

geneesbaar en niet verbeterbaar. 

• Gedetailleerd medisch attest de dato 06/07/2010 van dr. K.S. (...). Centraal motore stoornis type 

quadriplegie, microcefalie, congenitaal cataract. 

• Consultatieversiag de dato 28/09/2010 van dr. S.K. (...). Microcefalie en congenitaal cataract. 

Centraal motorische stoornis type quadriplegie. 

• Consultatieversiag de dato 03/12/2010 van dr. I.D.V. (...). Gunstige evolutie. 

• Medisch getuigschrift de dato 06/06/2011 van dr. R. (...). Congenitaal cataract, microcefalie, 

dysmorfe kenmerken .hypertonie, voedingsproblematiek, motorische en mentale 

ontwikkelingsachterstand. 

• Consultatieversiag de dato 29/04/2011. Spastische quadriplegie onderste ledematen, microcefalie, 

cataract en nystagmus. Centrale beeldvorming toont hypoplasie van het corpus callosum en vermis. 

• Consultatieversiag de dato 25/05/2011 van prof. dr. A.B. (...). Achterstand op vlak van taal- en 

spraakontwikkeling, voedingsproblemen. 

• Medisch getuigschrift de dato 08/06/2012 van dr. R. (...). Cockayne-syndroom. 

 

Bespreking van het medisch dossier: 

 

Uit dit medisch dossier bestaande uit de hierboven vermelde medische attesten blijkt dat de betrokkene 

bilateraal congenitaal cataract» microftalmie, centrale motore stoornis type quadriplegie, microcefalie en 

een ontwikkelingsstoornis heeft, allemaal in het kader van een Cockayne syndroom. Het betreft hier een 

aangeboren degeneratief genetisch defect waarvoor geen medische behandeling bestaat. Er bestaat 

ook geen behandeling die het degeneratieve proces kan afremmen. 

Het uitvoeren van technische onderzoeken betekent op medisch vlak geen meerwaarde aangezien 

geen behandeling is. 

Mobilisatieoefeningen ter preventie van contracturen zijn nuttig, maar kunnen perfect aangeleerd 

worden aan de ouders. Hetzelfde geldt voor stimulatie van de zintuigen. 

Het cataractprobleem werd operatief behandeld, maar de visusstoornissen zijn blijvend en irreversibel. 

Thuiszorg en aangepaste scolarisatie vallen onder sociale omkadering en niet onder medische 

behandeling. 
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Conclusies: 

 

Dit medisch dossier laat niet toe 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 dat een aandoening eist die levensbedreigend is gezien de 

kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. (EHRM 27 mei 2008, 

Grote Kamer, nr. 26565/05, N v. United Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96, D. v. United 

Kingdom.) 

 

Tevens blijkt uit de beschikbare medische gegevens dat er geen sprake is van een aandoening die een 

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

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

in het tand van herkomst of het land waar hij verblijft, dit aangezien er geen behandeling bestaat voor dit 

probleem. 

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

worden. Mantelzorg op sociaal vlak door de ouders en/of derden is nodig gezien de leeftijd van de 

betrokkene en gezien de ernstige beperkingen. 

 

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

Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land van herkomst 

of het land waar hij verblijft.” 

 

Uit het standaard medisch getuigschrift van 8 juni 2012 van dr. R. toegevoegd aan de aanvraag van 1 

oktober 2010 blijkt onder meer dat de betrokkene lijdt aan het Cockayne syndroom, volgens de arts een 

ernstige en progressieve degeneratieve aandoening bestaand vanaf de geboorte, met onder meer 

scoliose. De betrokkene wordt onder meer geholpen door een korset. In het medisch getuigschrift van 

28 september 2010 gevoegd bij de eerste aanvraag merkt dr. K. onder meer op dat er sprake is van een 

motorische ontwikkelingsvertraging en een kyfose van de rug. Het attest van N.V.M. toegevoegd aan de 

eerste aanvraag maakt eveneens melding van een kyfotische romp. De problematiek aangaande 

scoliose/kyfose werd wel degelijk vermeld in het attest van 8 juni 2012 van de arts van verzoekers en dit 

attest werd blijkens het advies van de ambtenaar-geneesheer in acht genomen bij de 

ongegrondverklaring van de vorige aanvraag (zie citaat hierboven) 

 

Vervolgens blijkt dat de verzoekende partijen op 6 juni 2016 opnieuw een aanvraag in toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet indienden voor de minderjarige zoon. De ambtenaar-geneesheer 

stelde op 2 december 2016 een advies op, advies dat de basis vormt voor de in casu vijfde bestreden 

beslissing.  

 

Het advies van de ambtenaar-geneesheer van 2 december 2016 luidt als volgt: 

 

“U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag 06.06.2016 en 01.10.2010 te vergelijken. 

 

Betrokkene legt in de aanvraag d.d. 6/6/2016 een standaard medisch getuigschrift (SMG) voor d.d. 

31/5/2016 opgesteld door Dr. K. (...) + bijlage d.d. 23/2/2016. Uit dit medisch getuigschrift blijkt dat het 

nog steeds dezelfde pathologie van betrokkene betreft als de pathologie in de medische attesten 

gevoegd bij de 9ter aanvraag d.d. 1/10/2010. Op het standaard medisch getuigschrift d.d. 31/5/2016 

wordt geen nieuwe pathologie aangehaald voor betrokkene. Het voorgelegde SMG bevestigt enkel de 

eerder aangehaalde pathologie.” 

 

Uit het standaard medisch getuigschrift van 31 mei 2016 en de bijlage van 23 februari 2016 die werden 

gevoegd aan de meest recente aanvraag blijkt dat de betrokkene nog steeds wordt gediagnosticeerd 

met het syndroom van Cockayne, waarbij onder meer sprake is van een kyfose waarvoor een korset 

wordt gedragen. De arts wijst opnieuw op het degeneratieve verloop van de aandoening waarbij geen 

genezing mogelijk is, en voorziet bij een stopzetting van de behandeling een snellere progressie van de 

aandoening en toename van de scoliose waardoor meer pijnklachten zouden optreden. In de bijlage van 

23 februari 2016 van de afdeling kinderneurologie van het UZA wordt eveneens gewezen op het feit dat 

de betrokkene gekend is met het syndroom van Cockayne, dat er sprake is van een uitgesproken kyfose 

die niet te reduceren valt en wordt gestabiliseerd met een korset. De arts, die een evaluatie maakt van 

de medische evolutie, merkt op “dat de kyfose minder soepel wordt.” De verwerende partij kan 
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overigens gevolgd worden waar zij in haar nota opmerkt dat uit dit attest duidelijk blijkt dat de kyfose één 

van de gevolgen is van het genoemde syndroom waaraan de betrokkene lijdt, nu wordt gesteld dat 

“deze jongen heeft een cockaynesyndroom met op orthopedisch vlak kyfose”. De verklaring van het 

ministerie van volksgezondheid van Georgië van 24 juli 2015, waarvan een vertaling wordt toegevoegd 

aan de recente aanvraag van 6 juni 2016, betreft blijkens het administratief dossier een antwoord op 

een vraag naar informatie van de verzoekende partijen over de behandelingsmogelijkheden van 

kinderen met het syndroom van Cockayne in Georgië.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat bij beide aanvragen het syndroom van Cockayne, waarbij onder meer in het 

geval van de betrokkene sprake is van een scoliose/kyfose, namelijk een verkromming van de rug, als 

aandoening werd weerhouden.  

 

De verzoekende partijen kunnen aldus niet ernstig voorhouden dat het feit dat er sprake is van scoliose 

en/of kyfose nog niet werd onderzocht, nu deze symptomen van het Cockayne syndroom - waarvan zij 

overigens niet aanvoeren dat het niet het voorwerp uitmaakte van de eerdere aanvraag - reeds werden 

vastgesteld in het kader van de eerste aanvraag van 1 oktober 2010. Verder dient te worden vastgesteld 

dat de verklaring van het ministerie van volksgezondheid van Georgië, die door de verzoekende partijen 

als nieuw element wordt beschouwd, het antwoord op een informatievraag in verband met het Cockayne 

syndroom betreft, zodat de verzoekende partijen niet kunnen worden gevolgd. De Raad merkt op dat de 

verwerende partij de aanvraag van 1 oktober 2010 ongegrond verklaarde. Uit het voorgaande blijkt dat 

de verzoekende partijen afstand deden van hun beroep tegen deze beslissing.  

 

Voorts kon de ambtenaar-geneesheer in zijn advies van 2 december 2016 volstaan met de opmerking 

dat de aanvraag van 6 juni 2016 gebaseerd is op dezelfde pathologie als de eerdere aanvraag en dat de 

voorgelegde medische stukken slechts de eerder aangehaalde pathologie bevestigen, nu een 

eenvoudige lezing van de medische stukken van het administratief dossier deze stelling ondersteunt en 

het advies naar deze stukken verwijst. Hij diende niet de scoliose/kyfose bij naam te noemen, zoals de 

verzoekende partijen verkeerdelijk lijken voor te houden. Eens vastgesteld dat het om dezelfde 

medische elementen gaat als onderzocht bij een vorige aanvraag is de ambtenaar-geneesheer er niet 

toe gehouden te antwoorden op een verklaring van een ministerie. 

 

Het komt de Raad voor dat de verwerende partij en de ambtenaar-geneesheer op basis van de stukken 

die voorlagen ten tijde van het nemen van de vijfde bestreden beslissing op kennelijk redelijke wijze 

konden oordelen dat de aangehaalde pathologie nog steeds dezelfde is, dat er geen nieuwe elementen 

voorliggen en dat aldus de voorgelegde medische gegevens bij de meest recente aanvraag slechts de 

eerder aangehaalde pathologie bevestigen. Het loutere feit dat de verzoekende partijen beweren het 

hiermee niet eens te zijn, doet geen afbreuk aan het feit dat kon worden vastgesteld dat zij zich op 

dezelfde medische elementen beroepen. De verwerende partij kan volstaan met de vaststelling dat 

dezelfde medische elementen worden voorgelegd en de aanvraag op grond van artikel 9ter, §3, 5° van 

de vreemdelingenwet onontvankelijk verklaren. Een onderzoek van de behandelingsmogelijkheden, 

inbegrepen de beschikbaarheid en toegankelijkheid, in het land van herkomst dringt zich geenszins op.  

 

Daarnaast kan worden opgemerkt dat de verzoekende partijen in de aanvraag van 6 juni 2016 niet 

hebben gewezen op elementen die verschillen ten opzichte van de eerdere aanvraag, laat staan dat zij 

wezen op een nieuwe pathologie. 

 

Voorts blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing en het advies van de ambtenaar-geneesheer 

niet dat wordt ontkend dat de ingeroepen aandoening geen behandeling behoeft. Waar de verzoekende 

partijen aanvoeren dat de levensnoodzakelijke zorgen niet kunnen geboden worden in Georgië, is hun 

grief gelet op het voorgaande niet gericht tegen het determinerende motief van de bestreden beslissing. 

Een onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden in Georgië drong zich niet op nu de verwerende 

partij de aanvraag op grond van artikel 9ter, §3, 5° van de vreemdelingenwet onontvankelijk verklaarde.  

 

De aanvraag van 1 oktober 2010 werd ongegrond verklaard omdat het Cockayne syndroom een 

aangeboren degeneratief genetisch defect betreft waarvoor geen medische behandeling bestaat en het 

degeneratieve proces evenmin kan worden afgeremd, reden waarom de verzoekende partijen niet 

werden gemachtigd tot een verblijf in het Rijk. Er werd reeds over de gegrondheid van de aanvraag en 

geoordeeld. De verzoekende partijen deden afstand van hun beroep tegen deze beslissing. De 

verzoekende partijen kunnen in het kader van de behandeling van het beroep tegen de beslissing van 6 

december 2016 waarbij de aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 6 juni 2016 

onontvankelijk werd verklaard niet op dienstige wijze kritiek uiten tegen de beslissing waarbij de 
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aanvraag van 1 oktober 2010 ongegrond werd verklaard. In casu beperkt de bevoegdheid van de Raad 

er zich toe na te gaan of de verwerende partij al dan niet kon besluiten tot de onontvankelijkheid van de 

aanvraag van 6 juni 2016 in toepassing van artikel 9ter, §3, 5° van de vreemdelingenwet. De onderdelen 

van het betoog die niet zijn gericht tegen de motieven van de beslissing van 6 december 2016 zijn niet 

dienstig.  

 

De verzoekende partijen maken niet aannemelijk waarom de verwerende partij een onderzoek zou 

moeten voeren naar de levensnoodzakelijke medische zorgen in het land van herkomst, nu op 

gemotiveerde wijze werd geoordeeld dat de aanvraag onontvankelijk is, hetgeen noodzakelijkerwijs met 

zich meebrengt dat de verwerende partij de gegrondheid ervan niet dient te beoordelen. Immers, nu zij 

de aanvraag onontvankelijk verklaart omdat de ingeroepen elementen reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet terwijl de 

gezondheidstoestand ongewijzigd zou zijn, hetgeen steun vindt in het administratief dossier en door de 

verzoekende partijen niet wordt weerlegd, dringt een onderzoek naar de gegrondheid, meer bepaald 

naar de toestand in het land van herkomst, zich niet meer op. 

 

De verzoekende partijen maken derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de zesde, zevende 

en achtste bestreden beslissing zijn genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke 

wijze of met overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze 

vaststelling volstaat om de bestreden beslissing te schragen. De schending van de materiële 

motiveringsplicht, van artikel 9ter, §3, 5° van de vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 wordt niet aannemelijk gemaakt. Evenmin wordt aangetoond dat er sprake zou zijn 

van machtsafwending. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan de schending eveneens wordt aangevoerd, 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 

verzoekende partijen voeren geen andere argumenten aan dan deze die hoger werden besproken zodat 

hun grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

Voor het overige laten de verzoekende partijen na aan te geven welke andere beginselen van behoorlijk 

bestuur of algemene rechtsbeginselen ze geschonden achten en de wijze waarop de bestreden 

beslissing andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Een middel dat gesteund is op de 

schending van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere aanduidingen 

worden verschaft, is onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78 751). Dit onderdeel van het middel is 

derhalve onontvankelijk. 

 

Waar de verzoekende partijen de schending aanvoeren van artikel 3 van het EVRM, wijst de Raad op 

het volgende: 

 

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 bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen 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). 

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

partijen een reëel gevaar lopen op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de 

Raad zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om 

het bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de 

verwijdering van de verzoekende partijen naar het land van bestemming dienen te worden onderzocht, 

rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan 
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het geval van de verzoekende partijen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 

februari 2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd 

Koninkrijk, § 108 in fine). 

 

Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de 

informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor 

de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie 

bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, 

Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, 

Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit 

van slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een 

inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Konink-

rijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene situatie beschrijven, de 

specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd door andere 

bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 

131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, 

§ 68). 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende 

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 

van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de 

verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de 

praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 

28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de 

verzoekende partij het bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden 

onderscheiden, indien dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit 

zal worden bepaald in het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare 

informatie over het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). 

 

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft, 

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende 

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine). 

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om deze 

omstandigheden te gepasten tijde te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Grieken-

land, § 366). 

 

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of 

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 

december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76; 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij moet een 

zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door 

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 

§§ 293 en 388). 

 

De verzoekende partijen beperken zich in casu tot de loutere stelling dat de levensnoodzakelijke zorgen 

in Georgië niet geboden kunnen worden, waarbij zij verwijzen naar de verklaring van het ministerie van 

volksgezondheid van Georgië, dat het antwoord vormt op hun vraag naar informatie met betrekking tot 

de behandelingsmogelijkheden van het syndroom van Cockayne. De Raad merkt op dat in deze 

verklaring wordt opgemerkt dat het gaat om een degeneratieve aandoening die onbehandelbaar is, 

hetgeen eveneens werd vastgesteld door de behandelende artsen. Ook in de beslissing naar aanleiding 

van de aanvraag van 1 oktober 2010 werd geoordeeld dat voor deze aandoening geen medische 

behandeling bestaat. De verzoekende partijen verduidelijken niet welke concrete zorgen zij dan wel 

levensnoodzakelijk achten en waarbij het gebrek eraan zou lijden tot een situatie in strijd met artikel 3 

van het EVRM.  
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Voorts belet niets de verzoekende partijen alsnog een nieuwe aanvraag in te dienen indien zij menen 

dat er nieuwe ernstige gegevens voorhanden zijn. Het loutere feit dat de verzoekende partijen het niet 

eens zijn met de bestreden beslissingen maakt geen grond tot vernietiging uit. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de vijfde, zesde, 

zevende en achtste bestreden beslissing kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing 

te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van 

het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve 

geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De zaken met rolnummers X en X worden gevoegd. 

 

Artikel 2 

 

In de zaak met rolnummer X wordt de afstand vastgesteld. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring in de zaak met rolnummer X worden 

verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig mei tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


