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 nr. 193 568 van 12 oktober 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 7 juli 2017 

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 en Administratieve 

Vereenvoudiging van 2 mei 2017 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 en Administratieve Vereenvoudiging van 2 

mei 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

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 3 augustus 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

7 september 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. MANDELBLAT, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat A. COENE, 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. Op 2 mei 2017 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing 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 (hierna: de Vreemdelingenwet) ongegrond verklaard werd. Dit is de eerste bestreden 

beslissing en zij is gemotiveerd als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 16.10.2009 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

H(…), A(…) 

geboren te P(…) op (…) op (…) 

+ echtgenote: H(…) H(…) 

geboren te (…) op (…) 

+ 3 minderjarige kinderen 

nationaliteit: Kosovo 

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 15.02.2010, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is.  

Reden(en) : 

 

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

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

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

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

 

We verwijzen naar de medische verslagen opgesteld door de arts-adviseur op respectievelijk 

19.04.2017 en 20.04.2017 (zie gesloten omslagen in bijlage) 

 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele stukken toegevoegd aan het beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien deze niet ter kennis werden 

gebracht aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Het komt immers aan betrokkene toe om alle nuttige en 

recente inlichtingen in zijn aanvraag of als aanvulling op deze aanvraag aan onze diensten over te 

maken. 

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”. 

 

Gelieve eveneens bijgevoegde geslotenen omslag aan H(…), A(…) en de gesloten omslagen van H(…) 

A(…) en H(…) D(…) aan hun ouders te willen overhandigen.” 

 

1.2. Op 2 mei 2017 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris eveneens de beslissing tot 

afgifte van twee bevelen om het grondgebied te verlaten, enerzijds in hoofde van de eerste verzoekende 

partij en de minderjarige kinderen, anderzijds in hoofde van de tweede verzoekende partij. Dit zijn de 

tweede en de derde bestreden beslissing, identiek gemotiveerd als volgt: 

 

“[...] 

 

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

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

om er zich naar toe te begeven,  

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 
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Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in het bezit van een geldig paspoort en/of 

visum.”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpen de verzoekende partijen de schending op van de artikelen 9ter en 62 

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

motivering van de bestuurshandelingen, artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), het zorgvuldigheidsbeginsel 

en het evenredigheidsbeginsel. Zij verwijten de verwerende partij ook een manifeste appreciatiefout. 

 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“ III. UITEENZETTING VAN DE MIDDELEN  

 

De door hun raadsman op 11/06/2009 aangetekend ingediende medische regularisatieaanvraag voor 

verzoeker A(…) H(…) en dochtertje D(…) steunde op de in de inventaris vermelde medische stukken, 

waaronder de medische getuigschriften type DVZ en MEDIMIGRANT dd. 02/05/2009 voor verzoeker 

A(…) H(…) (stukken 5.0, 5.1 en 5.2).  

 

Deze aanvraag werd door aangetekend ingediende aanvraag dd. 14/10/2009 tot medische regularisatie 

uitgebreid voor de aandoening van zoon A(…) van verzoekers, steunend op de volgende medische 

stukken (stukken 6.0 tem 6.3):  

 

1. Medisch getuigschrift dd 09/09/2009 door Dr. C(…) F(…), kinderen jeugdpsychiater, uit Heusden-

Zolder, die na grondige kinderpsychiatrische evaluatie van het driejarig jongetje bevestigt dat hij aan een 

ernstige variant van autisme lijdt, en dit hoofdzakelijk tengevolge van de ernstige traumatische 

ervaringen die beide ouders hadden in de nasleep van de oorlogssituatie in Kosovo. Een langdurige 

deskundige behandeling is een noodzakelijke voorwaarde om de psychiatrische toestand van A(…) en 

tevens van het gezin positief te beïnvloeden.  

 

2. Medisch getuigschrift dd 26/08/2009 door Dr. C(…) F(…), die bevestigt dat A(…) alle kenmerken van 

autisme heeft, waarvan de oorsprong ligt in de traumatische ervaringen van zijn ouders. Zij verwijst naar 

gespecialiseerd kleuteronderwijs, gespecialiseerde traumabehandeling van de ouders en een 

kinderpsychiatrische follow up en gezinsbegeleiding.  

 

3. Verslag dd. 10/07/2009 van het Centrum Ontwikkelingsstoornissen te Antwerpen, met als diagnose 

autismespectrumstoornis.  

 

De door hun vorige raadsman op 26/06/2010 per fax gestuurde aanvulling (dd. 25/06/2010) 

"actualisering 9 ter/9 bis" met bijgevoegd (medisch) verslag dd. 03/02/2010 van het Centrum voor 

Ontwikkelingsstoornisssen voor dochtertje D(…)a (stukken 7.0 + 7.1).  

 

De door hun raadsman op 23/03/2011 per fax gestuurde aanvulling op deze aanvraag, steunde op de 

drie hierna vermelde medische stukken voor verzoeker en zoontje A(…) (stukken 8.0 tem 8.4):  

 

1. Medisch getuigschrift type DVZ dd. 19/03/2011 van psychiater Dr. O. K(…) uit (…), die een 

posttraumatische stressstoornis diagnosticeert in hoofde van verzoeker A(…) H(…).  

 

2. Medisch getuigschrift type DVZ voor zoon A(…) H(…), geboren op (…), dd. 16/03/2011 van 

jeugdpsychiater Dr. Chr. F(…) uit (…), die een ernstig autisme + mentale retardatie diagnosticeert.  

 

3. Brief dd. 01/03/2011 van psychologe-psychotherapeute K(…) B(…) en S(…) P(…) van het CGG 

D(…) P(…) te (…), die stellen dat het zoontje A(…) er sinds kort een logopedische behandeling volgt en 

dat verdere begeleiding zowel psychologisch als logopedisch noodzakelijk is.  
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4. Brief dd. 24/01/2011 van de directeur van het Buitengewoon Basisonderwijs D(…) A(…) te 5…) die 

bevestigt dat het kind A(…) de lessen volgt in het auti-kleuterklasje A2 (type 2).  

 

Verdere door hun raadsman per fax verstuurde aanvullingen steunden op de volgende medische 

stukken:  

 

Aanvullende fax van 15/07/2011 (voor verzoeker A(…) H(…)) (stukken 9.0 tem 9.6):  

 

1. Medisch getuigschrift type DVZ dd. 03/06/2011 van Dr. L(…) S(…),  

2. Medisch getuigschrift dd. 12/04/2011 van de Dienst Medische Beeldvorming van het AZ SINT-

MAARTEN te (…)  

3. Medisch verslag dd. 05/05/2011 van neurochirurg Dr. K(…) D(…) 

4. Medisch getuigschrift dd. 18/05/2011 van de Dienst Medische Beeldvorming van het AZ SINT-

MAARTEN te (…) 

5. Medisch verslag van consultatie voor opname van neurochirurg Dr. K(…) D(…)  dd. 30/05/2011  

6. Medisch verslag van opname in het Chirurgisch daghospitaal op 01/06/2011 van neurochirurg Dr. 

K(…) D(…)  

 

Fax van 17/10/2011 (voor zoontje A(…) en verzoeker A(…) H(…)) (stukken 10.0 tem 10.3):  

 

1. Medisch verslag dd. 20/09/2011 van Dr. M(…) S(…), kinderpsychiater van de Neurochirurgische 

Kliniek te Pristina in Kosovo, met vertaling naar het Nederlands door een beëdigd vertaler: "voor 

kinderen die gediagnosticeerd zijn met autisme, is er geen toegang tot multidisciplinaire aanpak in 

Kosovo en zijn er problemen in deze behandelingen."  

 

2. Schoolgetuigschrift dd. 06/09/2011 Buitengewoon Basisonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs 

D(…) A(…) te M(…) dat het kind A(…) H(…) de lessen in het auti-klleuterklasje A2 (type 2) volgt.  

 

3. Medisch getuigschrift type DVZ dd. 31/08/2011 van Dr. B(…) L(…), psychiater uit (…) voor verzoeker.  

 

en fax van 20/01/2012 op het volgend stuk (voor zoontje A(…)) (stukken 11.0 + 11.1):  

 

• Medisch verslag dd. 14/12/2011 van Dr. C(…) F(…), kinder- en jeugdpsychiater, die schrijft dat verdere 

intensieve behandeling en aangepast onderwijs blijvend noodzakelijk zijn. De sociale communicatie 

verloopt zeer gestoord en volgens een autistisch patroon, hoewel de therapeutische interventies wel een 

effect schijnen te hebben.  

 

Deze stukken werden gestuurd om nogmaals de aandacht te vestigen op het feit dat er in Kosovo geen 

gespecialiseerde scholen voor autistische kinderen, zoals zoontje A(…) van verzoekers, voorhanden 

zijn.  

 

Deze regularisatieaanvraag werd een eerste maal voorgelegd aan de medische adviseur van 

tegenpartij, Dr. V(…), die op 09/11/2012 drie verslagen opstelde die de vaststellingen van zowel de 

huisarts als de specialisten van verzoekers zonder afwijking bevestigden.  

 

Na intrekking van de vorige ongegrondheidbeslissing dd. 04/12/2012 werd de regularisatieaanvraag een 

tweede maal voorgelegd aan dezelfde arts attaché, die op 08/02/2013 drie nieuwe medische adviezen 

opstelde, die aanleiding gaf tot de vorige door de RvV vernietigde ongegrondheidsbeslissing dd. 

01/03/2013.  

 

De nadien genomen ongegrondheidsbeslissing dd. 02/05/17 op basis van de medische adviezen van de 

arts attaché dd. 19 en 20/04/2017 steunt op quasi dezelfde gebrekkige motivatie.  

 

Wat betreft zoontje A(…), werd er voornamelijk opnieuw geen rekening gehouden met het medisch 

verslag dd. 20/09/2011 van Dr. M(…) S(…), kinderpsychiater van de Neurochirurgische Kliniek te 

Pristina in Kosovo, met vertaling naar het Nederlands door een beëdigd vertaler: "voor kinderen die 

gediagnosticeerd zijn met autisme, is er geen toegang tot multidisciplinaire aanpak in Kosovo en zijn er 

problemen in deze behandelingen."  
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De arts attaché vergenoegd zich te verwijzen naar internationale bronnen van algemene aard om 

gewoon te concluderen ”is er de laatste jaren (na 2013) grote vooruitgang geboekt in Zuidoost-Europa, 

o.a. Kosovo”.  

 

Dit wordt formeel tegengesproken door een individueel medisch attest opgesteld op 15/06/2017 door Dr 

A(…) A(…) van het Medisch centrum van het Universitair Ziekenhuis te Pristina, met vermelding: 

“Kinderen die gediagnosticeerd zijn met autisme kunnen bijzonder moeilijk in behandeling worden 

genomen, door gebrekkige multidisciplinariteit in Kosovo” met vertaling naar het Nederlands. (stuk 21)  

Dit attest maakt geen nieuw stuk uit, doch dient enkel als argument gebruikt te worden om de manifeste 

appreciatievergissing en verkeerde feitenbevinding aan te stippen.  

 

Er is een pluspunt in het Kosovaars medisch attest, vermits volgens dit recent attest juist het 

tegenovergestelde blijkt, nl. het ontbreken van toegang tot multidisciplinaire aanpak in Kosovo en het 

bestaan van problemen voor deze behandelingen.  

 

Op geen enkele van de vaststellingen van de specialisten van verzoekers werd door de raadgevende 

geneesheer van de DVZ ingegaan.  

 

Integendeel, de arts attaché vindt het opnieuw "eigenaardig dat betrokkene werd gezien door de 

kinderpsychiater in Kosovo, terwijl hij op papier op dat moment in België verbleef. Het feit dat er een 

kinderpsychiater werkzaam is in Pristina is een pluspunt. Betrokkene zal kunnen opgevolgd worden."  

 

Welnu, hier valt niets eigenaardigs op te merken, vermits het bewuste medisch verslag van 20/09/2011 

vanuit Pristina verstuurd werd door de broer van verzoeker, die zelf met zijn familie ononderbroken in 

België verbleef.  

 

Volgens de arts attaché moet de behandeling niet noodzakelijk multidisciplinair zijn, maar hij blijft in 

gebreke te stellen waarop hij zich hiervoor baseert.  

 

Dienaangaande leggen verzoekers een omstandig medisch getuigschrift dd. 26/12/2012 neer vanwege 

Dr. C(…) F(…), kinder- en jeugdpsychiater, die precies het tegenovergestelde schrijft, nl.:  

 

(…) 

 

Op zijn minst behoorde het aan de arts attaché een deugdelijke medisch verantwoording te geven 

waarom hij meende tot een andere conclusie te komen, quod non.  

 

Bovendien was er in België wel een multidisciplinaire behandeling, zoals blijkt uit de voorgelegde 

medische verslagen, nl. van 10/07/2009, 26/08/2009, 03/02/2010 en 01/03/2011.  

 

De arts attaché concludeert dat de klinisch medische toestand van het kind volledig normaal is en er 

geen objectieve medische argumenten die het tegendeel aangeven.  

 

Zulke standpunt werd opnieuw formeel tegengesproken door het onbetwist medegedeelde 

psychologisch verslag van het CGG D(…) P(…) dd. 17/03/2017 waarin melding gemaakt wordt van de 

multidisciplinaire behandeling van het kind (logopedie, kinesitherapie, tuisbegeleiding, 

psychomotorische therapie, Buitengewoon onderwijs type 2, enz…) en “:Er zal steeds aangepaste zorg 

en mantelzorg nodig zijn. Indien A(…) en zijn ouders terug zouden moeten keren naar Kosovo voorzien 

wij grote moeilijkheden. In Kosovo is op heden de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van 

aangepaste hulp voor gehandicapte kinderen als drain helemaal niet voldoende.” (stuk 22)  

 

Hier werd helemaal niet op ingegaan.  

 

Om precies de volledig niet normale toestand van het kind aan te tonen, brengen verzoekers een 

omstandig verslag aan van thuisbegeleiding door H(…) R(…) vzw dd. 20/06/2017 met beschrijving van 

alle dagelijkse abnormale problemen rond het kind… (stuk 26)  

 

Aldus werd zowel het advies van de ambtenaar-geneesheer als de beslissing van tegenpartij wel 

degelijk op grond van een incorrecte feitenbevinding genomen.  
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De arts attaché schrijft naar aanleiding van het medisch onderzoek van 14/04/2017 “A(…) neemt geen 

medicatie” om onmiddellijk daarna te voegen “en volgt geen medische behandeling”. 

 

Hiermee laat de arts attaché uitschijnen dat alleen medicatie een medische behandeling zou uitmaken, 

en dus niet de multidisciplinaire ondersteuning, terwijl zulke ondersteuning wel medische aspecten 

inhoudt en dus wel een medische behandeling uitmaakt…  

 

De arts attaché kan bezwaarlijk gevolgd worden in zijn conclusie: “… noch een reëel risico op een 

vernederende behandeling in Kosovo, vermits begeleiding en opvang daar beschikbaar is” en verder “… 

zelfs zonder behandeling in het herkomstland, Kosovo, omdat A(…) geen medische behandeling krijgt.” 

(sic) !!!, zonder in te gaan op de hem voorgelegde andersluidende medische stukken.  

 

Dienaangaande wensen verzoekers een arrest n° 76.066 aan te halen, gewezen door de 3de kamer van 

de RVV op 28/02/2012 en als volgt gemotiveerd:  

 

(…) 

 

Deze rechtspraak dient in casu eveneens toegepast te worden.  

 

De optimistische opmerking van de arts attaché dat betrokkene in Kosovo zal kunnen opgevolgd 

worden, wordt trouwens formeel tegengesproken door een verslag dat door DVZ zelf gebruikt wordt, te 

weten het Country Fact Sheet Kosovo van juni 2011, uitgaande van het IOM, met voornamelijk blz. 25 

e.v., waaruit het volgende blijkt:  

 

(…) 

 

Voorts stelt de arts attaché onterecht dat het al dan niet mogelijk zijn van een aangepast onderwijs 

buiten het medisch aspect van de behandeling valt. 

 

Hiermee kunnen verzoekers zich niet vergenoegen, vermits de oorzaak wel degelijk binnen een 

medisch veld valt, met tot gevolg de nood aan gespecialiseerd onderwijs. De arts adviseur verwart dus 

twee verschillende begrippen, enerzijds oorzaak en anderzijds gevolg.  

 

Voorts verwijzen verzoekers naar nr. 109 van het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht 2000, p. 323 en 

volgende: de rechtspraak van de Raad van State betreffende artikel 9 alinea 3 van de wet van 

15/12/1980 (1998-2000) luidt zoals volgt :  

 

"Wanneer redenen van geneeskundige aard ter staving van een aanvraag aangewend worden, kan de 

Dienst Vreemdelingenzaken ze niet verwerpen, zonder de verplichting tot motivatie te schenden, slechts 

door de medische redenen van de vreemdeling naar behoren tegen te spreken. Dit betekent het 

voorleggen van een tegen bewijsvoering in verband met het nauwkeurige en uitvoerige karakter van de 

expertises, verslagen van specialisten en certificaten die door deze worden geleverd, door het 

vaststellen van de financiële capaciteit van de vreemdeling de medische behandeling die zijn toestand 

vereist in zijn geboorteland te betalen. “  

(Frédéric BERNARD, De regularisatie van personen in onregelmatige situatie, het geval van België “, in 

handelingen van het colloquium ODYSSEUS. De regularisatie van de clandestiene immigranten in de 

Europese Unie, Brussel, Bruylant, 2000).  

 

Door deze onvoldoende motivatie zowel betreffende gezondheidsrisico’s in geval van onderbreking van 

de medische behandeling als de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische behandeling in 

het land van oorsprong, werden in de in het middel aangeduide beschikkingen miskend.  

 

Aldus heeft het Bestuur zijn beslissingen niet met de hem opgelegde substantiële motiveringsplicht en 

evenmin naar behoren omkleed en zijn appreciatiebevoegdheid op een kennelijk onevenredige wijze 

overschreden evenals zijn formele motivatieplicht miskend.  

 

Om de onevenredigheid en foutieve appreciatie van de adviserende arts van tegenpartij te staven, 

voeren verzoekers in hun bundel opnieuw de twee hierna vermelde stukken, reeds in de vorige 

procedure voorgelegd, nl.:  
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- een verslag dd. 20/12/2012 van Dr. G(…) M(…), kinder - en jeugdpsychiater uit Mechelen, die intensief 

met de ouders en met A(…) werkt en zijn evolutie nauwgezet opvolgt,  

 

- een verslag dd. 21/12/2012 van het schoolteam van D(…) te M(…) van A(…), dat stelt dat het voor 

hem van het allergrootste belang is in een veilige en voorspelbare omgeving te kunnen functioneren, zo 

niet wordt zijn levenskwaliteit ernstig bedreigd. Hij heeft dan misschien wel geen ernstige, 

levensbedreigende ziekte, maar de aanpak die hem geboden wordt is wel levensnoodzakelijk voor hem.  

 

Het verzoek tot nietigverklaring en de vraag tot schorsing van tenuitvoerlegging breidt zich uit eveneens 

tot het bevel om het grondgebied te verlaten, Bijlage 13, voor beide verzoekers, en dit om de volgende 

reden.  

 

Immers is de aangehaalde motivatie "niet in het bezit van een geldig paspoort" niet adequaat, vermits 

verzoekers wel degelijk in België mochten verblijven in het 9 kader van een ontvankelijk verklaarde 9ter 

aanvraag waardoor zij in het bezit gesteld werden van een attest van immatriculatie.  

 

Verder maakt het bevel om het grondgebied te verlaten een accessorium uit van de hoofd-beslissing, 

hetzij de ongegrondheidsbeslissing 9 ter, draagt dezelfde datum en werd genomen door dezelfde 

ambtenaar.  

 

Het accesssorium dient dan ook hetzelfde lot te ondergaan als de hoofdbeslissing waaraan ze is 

gekoppeld, zoals trouwens reeds gevonnist werd in het vorig vernietigingsarrest RVV 123.908.  

 

Als gevolg van de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing vallen verzoekers terug in de 

situatie waarin zij als gevolg van de ontvankelijkheidsbeslissing opnieuw recht hebben op een attest van 

immatriculatie in afwachting van een nieuwe beslissing ten gronde. Hiertoe kan worden verwezen naar 

artikel 7 van het K.B. van 15/09/2006 tot wijziging van de wet van 15/2/1980.  

 

Een behoud van het bevel het grondgebied te verlaten zou dus onverenigbaar zijn met een 

nietigverklaring van de eerste beslissing.”  

 

 

2.2. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, 

nr. 138 590; RvS 4 mei 2004, nr. 130 972; RvS  1 oktober 2004, nr. 135 618).  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vooreerst dat de verzoekende partijen 

niet dienstig kunnen verwijzen naar de voorgehouden schending van artikel 3 van het EVRM en het 

evenredigheidsbeginsel nu zij hier in hun verzoekschrift geenszins over uitbreiden of de voorgehouden 

schendingen concretiseren. Deze middelonderdelen zijn derhalve niet ontvankelijk.  

 

2.3.Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een 

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

 

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

bestuurshandelingen, alsook artikel 62 van de Vreemdelingenwet, verplichten de overheid in de akte de 

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

een “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing 

te dragen. De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de 

voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf 

de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of 

minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist 

zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar 

beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 
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aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden. (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, 

Staelens) 

 

2.5. De eerste bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

Naar luid van artikel 9ter, § 1, eerste lid van die wet kan een machtiging tot verblijf bij de minister of zijn 

gemachtigde worden aangevraagd door “de in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit 

aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel 

risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

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

land waar hij verblijft”. 

 

Luidens de bewoordingen ervan, is ze volledig opgehangen aan de adviezen van de arts-adviseur van 

19 en 20 april 2017. Een motivering door verwijzing naar deze uitgebrachte adviezen is in beginsel 

toegestaan. Deze werkwijze dient evenwel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Vooreerst moet de 

inhoud van de stukken waarnaar wordt verwezen aan de betrokkenen ter kennis zijn gebracht. 

Bovendien moeten het desbetreffende stuk zelf afdoende gemotiveerd zijn en moet het in de 

uiteindelijke beslissing worden bijgevallen door de verwerende partij (RvS 13 maart 2014, nr. 226.734, 

NV BAECK en JANSEN). Aan de eerste en derde voorwaarde is alvast voldaan.  

 

Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat het uitsluitend is gericht tegen de motieven aangaande de 

beoordeling van de aandoening van de minderjarige zoon van de verzoekende partijen, A.(…). Dit 

advies luidt als volgt: 

 

”Geachte heer, 

H(…), A(…) 

Mannelijk 

nationaliteit: Kosovo 

geboren te (…) op (…) 

Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door Mr. H(…) A(…) in het 

kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 16.06.2009. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

• Medisch attest d.d. 09/09/2009 van Dr. C(…) F(…), kinderpsychiater 

• Psychiatrisch verslag d.d. 26/09/2009 van Dr. Chr. F(…) 

• Multidisciplinair verslag van het Centrum voor Ontwikkelingsstoomissen (COS) d.d. 10/07/2009 o.l.v. 

Dr. V(…) V(…), kinderneuroloog 

• SMG d.d. 16/03/2011 van Dr. Chr. F(…) 

• Psychologisch en logopedisch attest d.d. 01/03/2011 

• Schoolattest BuBaO type 2 (auti-kleuterklasje) d.d. 24/01/2011 

• Psychologisch en logopedisch attest d.d. 05/08/2011 

• Medisch attest d.d. 14/09/2011 van Dr. Chr. F(…) 

• SMG d.d. 14/09/2011 van Dr. Chr. F(…) 

• Medisch attest vertaald uit het Kosovaars d.d, 20/09/2011 van Dr. M(…) S(…), kinderpsychiater 

• Psychiatrisch verslag d.d. 14/12/2011 van Dr. Chr. F(…) 

• Psychologisch verslag d.d. 06/04/2012 

• Psychiatrisch verslag d.d. 04/07/2012 {werd doorstreept) en bijgeschreven 21/03/2012 van Dr. Chr. 

F(…) 

• Psychiatrisch verslag d.d. 20/12/2012 van Dr. M(…) G(…), kinderpscychiater 

• Schoolattest d.d. 21/12/2012 

• Psychiatrisch attest d.d. 26/12/2012 van Dr. Chr. F(…) 

• Psychiatrisch verslag d.d. 26/08/2009 van Dr. Chr. F(…) 

• Goedkeuring voor thuisbegeleiding d.d. 26/11/2010 

• Multidisciplinair verslag van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen d.d. 25/07/2014 o.l.v. Dr. V. 

V(…) 

• Psychologisch verslag van het CGG D(…) P(…) d.d. 17/03/2017 

• Verslag van thuisbegeleiding H(…) R(…) d.d. 12/04/2017 

• Verslag gezinsbegeleiding R(…) d.d. 13/04/2017 

Uit de voorgelegde medische stukken weerhoud ik dat het gaat om een 10-jarige jongen die lijdt aan 

een autismespectrumstoomis. Hij functioneert op het niveau van een 4-jarige en heeft een taalleeftijd 

van een 12 à 15-maander. 

 

Medisch onderzoek van 14/04/2017 
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Op de raadpleging op de dienst Vreemdelingenzaken zie ik A(…) in het bijzijn van zijn vader. Hij maakt 

geen oogcontact, maar kijkt wel haar zijn vader bijvragen of opdrachten van mijn collega Dr. J(…) M(…). 

Met zijn vingers geeft hij zijn leeftijd aan. Op de vraag om zijn jasje uit te doen, ritst hij het nogal bruusk 

open, zodat zijn vader reageert met de opmerking "dat het niet stuk moet". Hij gaat zonderproblemen op 

de onderzoekstafel liggen, stapt heen en weer wanneer het hem gevraagd wordt en hij doet de arm- en 

buigbewegingen van mijn collega vlot na. A(…) neemt geen medicatie en volgt geen medische 

behandeling. 

Het klinisch onderzoek, uitgevoerd in mijn bijzijn door collega Dr. J(…) M(…), was volledig normaal. 

 

Bespreking van het medische dossier 

Uit de voorgelegde medische stukken blijkt dat A(…) lijdt aan een globale ontwikkelingsachterstand, 

mentale retardatie en een autismespectrumstoornis. A(…) zou even geëvolueerd zijn naar een 

psychotische toestand, waarvoor een neurolepticum (pipamperon (Dipiperon), alternatieven zijn 

bromperidol, droperidol en haloperidol) voorgeschreven werd. Dit werd echter nooit toegediend en toch 

verbeterde toestand van A(…). 

Hij krijgt mentale en lichamelijke oefeningen om zijn toestand te verbeteren. 

Hij werd nooit gehospitaliseerd. 

Er is een attest van een kinderpsychiater van het Universitair Ziekenhuis te Pristina die In 2011 

attesteert dat een "multidisciplinaire" opvang van autisme in Pristina, niet verstrekt kan worden Het is 

wel eigenaardig dat A(…) door de kinderpsychiater in Kosovo gezien werd, terwijl hij op papier op dat 

moment in België verbleef. 

De mentale retardatie en algemene ontwikkelingsachterstand zijn hoogstwaarschijnlijk een gevolg van 

de autismespectrumstoornis. In hoeverre de mentale retardatie verregaande behandeling toelaat is niet 

duidelijk. De behandeling hoeft niet "multidisciplinair" te zijn, dit was vroeger in België ook niet het geval. 

A(…) kan door de kinderpsychiater opgevolgd worden. Hij kan, indien nodig medicatie krijgen (zie 

bijlage printscreen van de MedCOI-databank die niet-publiek is en van het Gecommentarieerd 

Geneesmiddelenrepertorium). 

 

In Kosovo, zijn thuisland zal de opvang van de jongen mee gedragen kunnen worden door de bredere 

familie, terwijl de ouders en zijn 1-jaar oudere zus er nu alleen voor staan. 

 

Volgens de internationale vereniging ter bevordering van bewustzijn van, onderzoek rond en begeleiding 

van mensen met autisme wereldwijd (…) is er de laatste jaren (na 2013) grote vooruitgang geboekt in 

Zuidoost Europa, o.a. Kosovo (zie bijlage). De “National Association of Autism of Kosovo (…) is een 

andere vereniging die in Kosovo gevestigd is om mensen met autisme en hun familie te begeleidien. 

 

Het wel of niet beschikbaar zijn van aangepast onderwijs valt buiten het medische aspect van dit advies. 

 

Conclusie: 

 

Zowel op basis van de voorgelegde medische attesten, het feit dat A(…) geen medicatie neemt en enkel 

met mentale en fysieke oefeningen ondersteund wordt, als uit de gegevens van het klinisch onderzoek 

moet ik besluiten dat zijn klinisch/medische toestand volledig normaal is. Er zijn geen objectieve 

medische argumenten die het tegendeel aangeven. Dat er een psychische problematiek bestaat is 

onbetwistbaar, maar deze houdt geen actueel reëel risico in voor het leven of de fysieke integriteit van 

A(…), noch een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling in Kosovo, vermits 

begeleiding en opvang daar beschikbaar is. 

 

Uit de beschikbare gegevens blijkt geen aandoening te bestaan die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit van A(…), noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, zelfs zonder behandeling in het herkomstland, Kosovo, 

omdat A(…) geen medische behandeling krijgt. 

 

Derhalve is er medisch gezien dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar Kosovo.” 

 

2.6. In de mate dat de verzoekende partijen verwijzen naar een eerdere door de Raad vernietigde 

ongegrondheidsbeslissing van 1 maart 2013 en betogen dat de thans bestreden beslissing steunt op 

quasi dezelfde gebrekkige motivering, en zij daarmee lijken te alluderen op een schending van het 

gezag van gewijsde van het voormelde arrest, kunnen zij niet worden bijgetreden. Immers, met dit arrest 

(nr. 169 155 van 6 juni 2016) werd de beslissing van 1 maart 2013 vernietigd omdat er “in strijd met 

artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet niet [werd] nagegaan of er geen sprake is van een 
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ziekte of aandoening die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling doordat 

er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst.” De conclusies van de 

ambtenaar-geneesheer in het advies dat aanleiding heeft gegeven tot de thans bestreden 

ongegrondheidsbeslissing zijn van een heel andere draagwijdte.  

 

2.7. De verzoekende partijen stellen vervolgens dat er geen rekening werd gehouden met het medisch 

verslag van 20 september 2011 van Dr. M.S. kinderpsychiater te Pristina in Kosovo waar deze stelde 

dat er in Kosovo geen toegang is tot een multidisciplinaire aanpak voor kinderen met autisme en er 

problemen zijn in deze behandelingen. Ook hierin kunnen zij niet worden bijgetreden: in het advies van 

de ambtenaar-geneesheer wordt wel degelijk melding gemaakt van “een attest van een kinderpsychiater 

van het Universitair Ziekenhuis te Pristina die in 2011 attesteert dat een “multidisciplinaire” opvang van 

autisme in Pristina niet verstrekt kan worden” en wordt hierover het volgende gesteld: 

 

“Het is wel eigenaardig dat A.(…) door de kinderpsychiater in Kosovo gezien werd, terwijl hij op papier 

op dat moment in België verbleef.” 

 

en 

 

“De mentale retardatie en algemene ontwikkelingsachterstand zijn hoogstwaarschijnlijk een gevolg van 

de autismespectrumstoornis. In hoeverre de mentale retardatie verregaande behandeling toelaat is niet 

duidelijk. De behandeling hoeft niet “multidisciplinair” te zijn, dit was vroeger in België ook niet het geval. 

A.(…) kan door de kinderpsychiater opgevolgd worden. Hij kan, indien nodig medicatie krijgen.” 

 

De verzoekende partijen kunnen dan ook niet worden gevolgd waar zij stellen dat er met dit attest geen 

rekening zou zijn gehouden.  

 

2.8. Waar de verzoekende partijen zich gegriefd voelen door de vaststelling van de ambtenaar-

geneesheer dat het eigenaardig is dat hun zoontje door de kinderpsychiater in Kosovo werd gezien 

terwijl hij op papier op dat moment in België verbleef, moet erop worden gewezen dat dit een overtollige 

bedenking is, gelet op hetgeen volgt in het advies.  

 

2.9. De verzoekende partijen betogen dat de ambtenaar-geneesheer in gebreke blijft waarop hij zich 

baseert om te stellen dat de behandeling niet noodzakelijk multidisciplinair moet zijn en verwijzen naar 

een medisch getuigschrift van 26 december 2012 van Dr. C(…) die het tegenovergestelde zou stellen.  

 

Volgens artikel 9ter, §1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet gebeurt 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, door een ambtenaar-geneesheer of een 

geneesheer aangeduid door de minister of zijn gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Het 

onderzoek en de beoordeling van de medische attesten waarop de vreemdeling zich steunt worden dus 

aan de ambtenaar-geneesheer overgelaten.(RvS 6 november 2013, nr. 225.353), die volledig vrij wordt 

gelaten in zijn beoordeling van de medische attesten (cf. ook Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 

345-35) 

 

Het gegeven dat het advies van de ambtenaar-geneesheer strijdig is met de door de verzoekende 

partijen neergelegde medische attesten en de verzoekende partijen het niet eens zijn met de 

beoordeling door de ambtenaar-geneesheer, kan op zich dus niet leiden tot de nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing. Wanneer een verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard, is dit immers veelal het geval omdat het advies van de 

ambtenaar-geneesheer inhoudelijk anders is dan het door de aanvrager ter ondersteuning van zijn 

aanvraag neergelegd medisch attest (RvS 31 mei 2011, nr. 213.594). In casu geeft de ambtenaar-

geneesheer te kennen om welke reden zij van oordeel dat een multidisciplinaire aanpak niet 

noodzakelijk is, met name omdat dat vroeger in België ook niet het geval was en omdat A.(…) door een 

kinderpsychiater kan worden opgevolgd en indien nodige een medicamenteuze behandeling kan krijgen. 

De ambtenaar-geneesheer kan er niet toe verplicht worden de beweegredenen voor de vaststellingen in 

zijn medisch advies te zoeken buiten zijn eigen beoordelingsbevoegdheid (RvS 20 april 2017, nr. 

237.959), zodat deze motivering in casu volstaat. Waar de verzoekende partij nog stelt dat er in België 

op bepaalde momenten wel sprake was van een multidisciplinaire behandeling, moet worden 

vastgesteld dat dit geen afbreuk doet aan het oordeel van de ambtenaar-geneesheer nu zij van oordeel 

is dat opvolging door een kinderpsychiater en de mogelijkheid tot medicatie indien nodig, volstaan. In 
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die zin is de verwijzing naar het medisch attest van 15 juni 2017, en dus van na de bestreden beslissing, 

niet dienstig, nu erin niet wordt betwist dat opvolging door een kinderpsychiater en medicatie zo nodig 

voorhanden zijn, doch enkel de gebrekkige multidisciplinariteit wordt bevestigd.   

 

2.10. De verzoekende partijen stellen vervolgens dat de ambtenaar-geneesheer concludeert dat de 

klinische medische toestand van het kind volledig normaal is en dat er geen objectieve medische 

argumenten aanwezig zijn die het tegendeel aangeven, doch dat zij daarbij voorbij gaat aan het verslag 

van CGG De Pont van 17 maart waarin melding wordt gemaakt van de multidisciplinaire behandeling 

(met logopedie, kinesitherapie, thuisbegeleiding, psychomotorische therapie, buitengewoon onderwijs 

type 2 enz.) en waarin wordt gesteld dat er steeds aangepaste zorg en mantelzorg nodig zal zij en dat 

de beschikbaarheid en toegankelijkheid van aangepaste hulp voor gehandicapte kinderen helemaal niet 

voldoende is in Kosovo.  

 

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat zij zelf is overgegaan tot een klinisch onderzoek 

van het kind, en daarbij tot de volgende vaststellingen is gekomen: 

 

“Op de raadpleging op de dienst Vreemdelingenzaken zie ik A.(…) in het bijzijn van zijn vader. Hij maakt 

geen oogcontact, maar kijkt wel haar zijn vader bijvragen of opdrachten van mijn collega Dr. J(…) M(…). 

Met zijn vingers geeft hij zijn leeftijd aan. Op de vraag om zijn jasje uit te doen, ritst hij het nogal bruusk 

open, zodat zijn vader reageert met de opmerking "dat het niet stuk moet". Hij gaat zonder problemen 

op de onderzoekstafel liggen, stapt heen en weer wanneer het hem gevraagd wordt en hij doet de arm- 

en buigbewegingen van mijn collega vlot na. Adrian neemt geen medicatie en volgt geen medische 

behandeling. 

Het klinisch onderzoek, uitgevoerd in mijn bijzijn door collega Dr. J(…) M(…), was volledig normaal.” 

  

De verzoekende partijen betwisten niet dat A.(…) geen medicatie neemt en geen medische behandeling 

volgt, en al evenmin dat er nooit een hospitalisatie is geweest. Verder tonen zij niet aan dat de 

bevindingen van de ambtenaar-geneesheer, die in het bijzijn van haar collega het hiervoor geschetste 

klinisch onderzoek van de jongen heeft uitgevoerd, op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze zou 

hebben vastgesteld dat het klinisch onderzoek volledig normaal was. Het niet betwiste feit dat hij 

mentale en lichamelijke oefeningen krijgt om zijn toestand te verbeteren, doet daaraan geen afbreuk, 

minstens tonen de verzoekende partijen niet aan dat de jongen, bij gebrek aan de mogelijkheid om deze 

oefeningen verder te zetten in het land van herkomst, een reëel risico loopt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst. De 

verwijzing naar het verslag van de vzw het Raster doet, daargelaten de vraag of het al dan niet om een 

stuk gaat dat in de debatten kan worden betrokken omdat het dateert van na de bestreden beslissing, 

aan het hiervoor gestelde geen afbreuk, in eerste instantie omdat het niet is opgemaakt door een arts, 

en in tweede instantie omdat het vooral aangeeft dat een ondersteunend netwerk noodzakelijk is en er 

geenszins uitspraak wordt gedaan over de klinisch/medische toestand van het kind.  

 

2.11. De verzoekende partijen verwijzen verder naar een Country Fact Sheet Kosovo van juni 2011, 

stellende dat dit verslag tegenspreekt dat A.(…) zal kunnen worden opgevolgd. 

 

Dienaangaande moet erop worden gewezen dat uit geen enkele vermelding in het advies of de 

bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij zich van dit rapport heeft bediend in het kader van 

de totstandkoming van de bestreden beslissing. De verzoekende partijen kunnen niet worden gevolgd 

waar zij het tegenovergestelde beweren. Wél heeft de ambtenaar-geneesheer verwezen naar de 

informatie uit de MedCOI-databank die dateert van mei 2016 en zich in het administratief dossier 

bevindt en waaruit blijkt dat medicatie en kinderpsychiaters aanwezig zijn in Kosovo. Voorts is gebleken 

dat de verzoekende partijen via hun familie toegang hebben gekregen tot de kinderpsychiater die het 

verslag van 20 september 2011 had opgesteld, én tot Dr. A.A. van het Universitair ziekenhuis van 

Kosovo, afdeling klinische psychiatrie, kinderen en adolescenten die het verslag van 15 juni 2017 

maakte. De verzoekende partij kunnen dus niet zonder meer citeren uit het voormelde Country Fact 

Sheet van juni 2011 waarin in zeer algemene bewoordingen wordt gewezen op problemen met 

betrekking tot de toegang tot medische zorgen om aan te tonen dat de ambtenaar-geneesheer ten 

onrechte zou hebben geoordeeld dat A.(…) kan worden opgevolgd door een psychiater en zo nodig 

medicatie kan verkrijgen.   

 

2.12. De verzoekende partijen stellen nog dat de ambtenaar-geneesheer onterecht stelt dat het al dan 

niet mogelijk zijn van een aangepast onderwijs buiten het medische aspect van de behandeling valt, nu 
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de oorzaak wel degelijk binnen een medisch veld valt met tot gevolg de nood aan gespecialiseerd 

onderwijs. 

 

Het kan niet worden betwist dat het al dan niet voorhanden zijn van gespecialiseerd onderwijs geen 

medisch aspect betreft, zoals de ambtenaar-geneesheer terecht stelt. In de mate dat de verzoekende 

partijen erop wijzen dat de nood aan gespecialiseerd onderwijs het gevolg is van de medische 

aandoening van het kind van de verzoekende partijen, moet erop worden gewezen dat, hoewel in het 

algemeen kan worden aangenomen dat dergelijk onderwijs een ondersteuning kan betekenen voor het 

kind en het gezin, het de verzoekende partijen toekomt om aan te tonen dat het kind, bij het ontbreken 

eraan, een reëel risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling, zoals dat is bepaald in 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Zij blijven daartoe volledig in gebreke. Alleen al om die reden is 

het ter zitting neergelegde stuk waarin wordt bevestigd dat binnen de gemeente S. zich geen 

gespecialiseerde onderwijsinstelling voor kinderen met autisme bevindt, niet dienstig.  

 

2.13. Tot slot moet nog worden vastgesteld dat de verzoekende partijen niet betwisten dat zij zich 

desgevallend kunnen richten tot de National Association of Autism in Kosovo, een vereniging die in 

Kosovo is gevestigd en die mensen met autisme en hun familie kunnen begeleiden. 

 

2.14. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de verzoekende partijen niet aannemelijk hebben gemaakt dat de 

ambtenaar-geneesheer op onzorgvuldige, kennelijk onredelijke of onwettige wijze tot haar advies is 

gekomen of dat zij haar beoordeling niet afdoende zou hebben gemotiveerd. Derhalve maken zij 

evenmin aannemelijk dat de gemachtigde, door zich te steunen op dit advies, op niet deugdelijke wijze 

zou hebben geoordeeld dat uit het voorgelegd medische dossier niet kan worden afgeleid dat 

betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of aan 

een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk 

verblijft. De rechtspraak waarnaar de verzoekende partijen verwijzen, doet hieraan geen afbreuk. De 

argumentatie van de verzoekende partijen ter zitting, in zoverre ze niet reeds werd ontwikkeld in het 

verzoekschrift, evenmin.  

 

2.15. Het middel, in zoverre het is gericht tegen de eerste bestreden beslissing, is niet gegrond.  

 

2.16. In zoverre het middel nog gericht is tegen de beslissingen houdende het bevel om het 

grondgebied te verlaten, moet erop worden gewezen dat de verzoekende partijen uitsluitend verwijzen 

naar het lot van de bevelen na de vernietiging van de eerste bestreden beslissing. Aangezien uit het 

voorgaande is gebleken dat deze beslissing overeind blijft, is de argumentatie van de verzoekende 

partijen niet dienstig.  

 

2.17. Het beroep wordt verworpen.  

 

 

3. 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 twaalf oktober tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 
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mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


