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 nr. 200 057 van 22 februari 2018 

in de zaken RvV X / VIII en RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX 

Akkerstraat 1 

9140 TEMSE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 

5 februari 2016 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 16 december 2015 waarbij geen gunstig gevolg wordt gegeven aan 

het verzoek tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 9ter van de wet van 

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

van vreemdelingen (RvV X). 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X en X, die allen verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 

5 februari 2016 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 16 december 2015 tot afgifte van bevelen om het grondgebied te 

verlaten (bijlagen 13) (RvV 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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikkingen van 12 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat V. NEERINCKX 

verschijnt voor de verzoekende partijen en van attaché C. D’HAENENS en advocaat C. VANBEYLEN, die 

loco advocaat C. DECORDIER verschijnen voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoekers kwamen op 16 augustus 2011 toe op het Belgische grondgebied en dienden op 2 

september 2011 een asielaanvraag in. 

 

1.2. Eerste verzoeker diende op 31 augustus 2011 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

1.3. De in punt 1.2. vermelde aanvraag werd op 25 november 2011 ontvankelijk verklaard. 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding trof op 16 februari 2012 een beslissing waarbij de in punt 1.2. vermelde aanvraag 

ongegrond werd verklaard. 

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding trof op 17 februari 2012 beslissingen tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlagen 26quater). 

 

1.6. Verzoekers dienden op 28 maart 2012 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. 

 

1.7. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding verklaarde de in punt 1.6. vermelde aanvraag op 30 november 2012 ontvankelijk. 

 

1.8. De gemachtigde van de Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie 

en Armoedebestrijding machtigde verzoekers op 30 september 2014 tot een tijdelijk verblijf. 

 

1.9. Verzoekers dienden op 24 september 2015 een aanvraag in tot verlening van de machtiging tot 

voorlopig verblijf. 

 

1.10. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de staatssecretaris) trof op 16 december 2015 een beslissing waarbij de verlenging van de 

machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet wordt geweigerd. 

Verzoekers werden hiervan op 20 januari 2016 in kennis gesteld.  

 

Deze beslissing vormt het voorwerp van het beroep met rolnummer RvV X. De motieven van deze eerste 

bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“B.(…), A.(…) (R.R.: (…))  

geboren te (…) 

op (…) 

B.(…), E.(…) (R.R.: (…))  

geboren te (…) op (…) 

B.(….), A.(…) (R.R.: (…))  

geboren te (…) 

op (…) 

B.(…), B.(…) (R.R.: (…))  

geboren te (…) 

op (….) 

nationaliteit: Kosovo  

adres: (…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag die op datum van 24.09.2015 bij onze diensten werd ingediend tot 

verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf, voordien toegestaan 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, ingesteld door artikel 5 van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980, en in toepassing van artikel 13 van de wet van 15 december 

1980, gewijzigd door artikel 12 van de wet van 15 september 2006, deel ik u mee dat, overeenkomstig 

artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) en art. 13 §3,2° van de wet van 15 

december 1980, aan dit verzoek tot verblijfsverlenging geen gunstig gevolg kan worden gegeven.  
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Overwegende dat betrokkenen een aanvraag tot verblijfsmachtiging bij onze diensten hebben ingediend 

op basis van genoemd artikel 9ter op 28.03.2012. Dat dit verzoek door onze diensten op 30.09.2014 

gegrond werd verklaard waarna betrokkene/n in het bezit werd/en gesteld van een bewijs van inschrijving 

in het vreemdelingenregister geldig van 29.10.2014 tot 15.10.2014, dit BIVR mag niet langer verlengd 

worden.  

Reden(en) :  

De aangehaalde medische elementen werden niet langer weerhouden door de arts-adviseur (zie medisch 

advies dd 14.12.2015 onder gesloten omslag in bijlage) Overwegende dat evenwel de omstandigheden 

op grond waarvan de machtiging oorspronkelijk werd toegestaan niet langer bestaan, of dat deze zodanig 

zijn gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig is (artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 

(B.S. 31/05/2007) tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980), waarbij werd nagegaan of de verandering van deze 

omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter heeft. Dat derhalve, gezien 

hoger gemaakte vaststellingen, het niet langer blijkt 1) dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel 

risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 2) 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 geen bewijs 

aanwezig dat een terugkeer naar haar 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 bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister 

dat werd afgegeven aan betrokkene/n dient door uw diensten te worden ingehouden.”  

 

1.11. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 16 december 2015 eveneens beslissingen tot afgifte 

van bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13). Verzoekers werden hiervan op 20 januari 2016 

in kennis gesteld. 

 

Deze beslissingen vormen het voorwerp van het beroep met rolnummer RvV X en zijn de tweede, derde 

en vierde bestreden beslissing. De motieven van deze beslissingen luiden als volgt: 

 

Ten aanzien van eerste verzoeker: 

 

“De heer  

Naam + voornaam: B.(…), A.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Kosovo  

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, 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:  

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:  

Krachtens artikel 13, §3, 2° van de wet van 15 december 1980, betrokkene voldoet niet meer aan de aan 

zijn verblijf gestelde voorwaarden: de aanvraag die op datum van 24.09.2015 bij onze diensten werd 

ingediend tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan in toepassing van 

artikel 9ter, werd geweigerd op 16.12.2015. (…)”  

 

Ten aanzien van tweede verzoekster: 

 

“De mevrouw,  

Naam + voornaam: B.(…), E.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Kosovo  

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, 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:  

Krachtens artikel 13, §3, 2° van de wet van 15 december 1980, betrokkene voldoet niet meer aan de aan 

zijn verblijf gestelde voorwaarden: de aanvraag die op datum van 24.09.2015 bij onze diensten werd 

ingediend tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan in toepassing van 

artikel 9ter, werd geweigerd op 16.12.2015. (…)”  

 

Ten aanzien van derde verzoeker: 

 

“De heer  

Naam + voornaam:  

B.(…), A.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Kosovo  

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, 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:  

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:  

Krachtens artikel 13, §3, 2° van de wet van 15 december 1980, betrokkene voldoet niet meer aan de aan 

zijn verblijf gestelde voorwaarden: de aanvraag die op datum van 24.09.2015 bij onze diensten werd 

ingediend tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan in toepassing van 

artikel 9ter, werd geweigerd op 16.12.2015. (…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij in haar nota met opmerkingen om de kosten van het 

geding ten laste van verzoekers te leggen. 

 

2.2. Het al dan niet samenvoegen van twee zaken behoort tot de soevereine beoordelingsbevoegdheid 

van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) (RvS 26 mei 2009, nr. 193.526). De 

Raad merkt op dat de zaak met rolnummer RvV X en de zaak met rolnummer X betrekking hebben op 

beslissingen die dezelfde dag werden genomen ten aanzien van hetzelfde Kosovaarse gezin. Verzoekers 

vorderen in het ene verzoekschrift de schorsing en de nietigverklaring van de beslissing waarbij geen 

gunstig gevolg wordt gegeven aan het verzoek tot verlenging van het voorlopig verblijf, terwijl ze in het 

andere verzoekschrift de bijhorende bevelen om het grondgebied te verlaten aanvechten. Aangezien de 

uitspraak over de bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13), thans de tweede, derde en vierde 

bestreden beslissing, afhankelijk is van de uitspraak over de verlenging van het voorlopig verblijf, komt 

het in het belang van een goede rechtsbedeling passend voor om beide beroepen wegens verknochtheid 

samen te behandelen en te beslechten (cf. RvS 16 november 2005, nr. 151.356).  

 

2.3. De zaken RvV X en RvV X worden gevoegd. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste en enig middel in hun verzoekschrift in de zaak RvV X voeren verzoekers onder andere 

de schending aan van de materiële motiveringsplicht in samenhang met artikel 9 van het koninklijk besluit 

van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het KB van 17 mei 2007). Verzoekers stellen in 

hun tweede middelonderdeel het volgende: 

 

“(…) 

3.2.1.2. TWEEDE SCHENDING: NOPENS DE MISLEIDENDE MOTIVERING NOPENS DE 

GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN 
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11. 

Art. 9 van het KB van 17 mei 2007 stelt: : 

Art. 9. De vreemdeling die gemachtigd werd tot beperkt verblijf op grond van artikel 9ter van de wet, wordt 

geacht niet meer te voldoen aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden in de zin van artikel 13, § 3, 2°, 

van de wet, indien de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend, niet langer 

bestaan, of zodanig zijn gewijzigd dat deze machtiging niet langer nodig is. Er dient hierbij te worden 

nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand 

karakter hebben. 

Uit artikel 9 van voormeld KB kan worden afgeleid dat volgende zaken dienen nagegaan wanneer DVZ 

een verblijfsmachtiging niet wil verlengen: 

- De omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend, bestaan niet langer of zijn zodanig 

gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig is; 

- De verandering van de omstandigheden dient voldoende ingrijpend te zijn met een niet-voorbijgaand 

karakter; 

12. 

In casu tracht de bestreden beslissing te laten uitschijnen dat omstandigheden op grond waarvan de 

machtiging werd verleend, niet langer zouden bestaan. 

De motivering van de arts-attaché is manifest misleidend en geeft blijk van een intellectuele oneerlijkheid 

in dit dossier. 

De arts-attaché tracht in zijn advies te laten uitschijnen dat 

- de eerdere verblijfsmachtiging zou zijn verleend “omdat er nog bijkomende onderzoeken voorzien waren 

en omdat het niet duidelijk was of dialyse wel mogelijk was in Kosovo”; 

- zijn toestand in vergelijking met voorheen goed gestabiliseerd is; 

- ook de cardiale toestand van verzoeker nu beter is, waardoor hij minstens de indruk wekt dat de eerdere 

verblijfsmachtiging verleend werd omwille van de cardiale problemen; 

Niets is minder waar; de medische situatie van verzoeker is quasi-ongewijzigd sedert de toekenning van 

de verblijfsmachtiging dd. 30 september 2014. 

Verzoeker lijdt nog steeds aan dezelfde chronische nierinsufficiëntie waarvoor nierfunctievervangende 

therapie noodzakelijk is: hemodialyse gevolgd door niertransplantatie. 

Ten onrechte houdt de arts-attaché voor dat thans de aandoening “goed gestabiliseerd” is; de chronische 

nierinsufficiëntie blijft onverminderd bestaan, en de noodzaak tot hemodialyse blijft ook onverminderd 

bestaan. 

Indien de geneesheer aangeeft dat de aandoening “goed gestabiliseerd” is, bevestigt hij in wezen het 

voortbestaan van de nierinsufficiëntie, aangezien een nierinsufficiëntie in wezen niet vatbaar is voor 

verbetering, en (behoudens de uitvoering van een niertransplantatie) steeds hemodialyse vergt. 

Wat betreft de verbetering van de cardiale toestand, dient opgemerkt dat de cardiale toestand nooit werd 

aangevoerd als argument bij de initiële aanvraag om verblijfsmachtiging, noch in de aanvraag zelf, noch 

in de gevoegde medische attesten. 

De cardiale complicaties traden pas op in het najaar van 2014, en de operatie (coronagrafie en stenting) 

dateren pas van 26 november 2014, terwijl de oorspronkelijke aanvraag werd ingediend op 28 maart 2012 

en de beslissing dateert van 30 september 2014. 

Op het ogenblik van de toekenning van de eerste verblijfsmachtiging was in het ganse dossier geen 

verwijzing te vinden naar cardiale problemen, welke evenmin werden ingeroepen als argument in de 

aanvraag om machtiging tot verblijf, zodat deze problemen niet de (beweeg)reden kunnen geweest zijn 

voor de toekenning van de verblijfsmachtiging, zodat de verbetering van de cardiale toestand uiteraard 

ook niet als een ingrijpende wijziging kan worden beschouwd. 

Het advies van de arts-attaché is misleidend waar zij het tegendeel laat uitschijnen. 

Ook de overweging dat de verblijfsmachtiging initieel werd toegekend “omdat het niet duidelijk was of 

dialyse mogelijk was in Kosovo” is weinig ernstig te noemen. 

In de eerdere ongegrondheidsbeslissing dd. 3 juni 2014 was de Staatssecretaris immers zeer stellig van 

oordeel dat dialyse wel beschikbaar en toegankelijk is in Kosovo (en dit manifest in strijd met de door 

verzoeker neergelegde verklaring van dr. P. die uitdrukkelijk stelde dat dialyse en niertransplantatie niet 

beschikbaar of toegankelijk waren in Kosovo). 

De arts-attaché kan derhalve niet gevolgd worden waar hij voorhoudt dat de verblijfsmachtiging op 30 

september 2014 aan verzoeker zou zijn toegekend om reden dat het niet duidelijk zou zijn geweest of 

dialyse al dan niet mogelijk was in Kosovo. 

Dit blijkt ook duidelijk uit de vaststelling dat de informatie nopens de beschikbaarheid van de behandeling 

waarop de thans bestreden beslissing gesteund is (uit de MEDCOI-databank), reeds dateert van voor de 

toekenning van de verblijfsmachtiging (!). De arts-attaché kan derhalve niet ernstig voorhouden dat op het 

ogenblik van de toekenning van de verblijfsmachtiging het niet duidelijk was of dialyse mogelijk was in 



  

 

 

 

RvV  X - Pagina 6 

 

Kosovo, aangezien hij thans, op grond van informatie van die dateert van voor de toekenning van de 

verblijfsmachtiging, thans wel standpunt kan innemen nopens de beschikbaarheid en toegankelijkheid 

van de zorgen en opvolging. 

Het advies van de arts-attaché nopens de wijziging van de doorslaggevende omstandigheden is derhalve 

gesteund op onjuiste feitelijke gegevens: 

- ten onrechte laat het advies uitschijnen dat de onduidelijkheid nopens de behandelingsmogelijkheden 

doorslaggevend zou zijn geweest voor de toekenning van de verblijfsmachtiging; 

- ten onrechte laat de arts-attaché uitschijnen dat de cardiale problemen van verzoeker aan de grondslag 

zouden hebben gelegen van de toekenning van de verblijfsmachtiging; 

- ten onrechte stelt de arts-attaché dat de nierinsufficiëntie thans gestabiliseerd zou zijn; de 

nierinsufficiëntie doet zich nog altijd identiek voor als voorheen en noodzaakt nog steeds 3 x/ week 

hemodialyse, hetgeen niet anders is dan voorheen; 

Aangezien de arts-attaché de mist ingaat (en zelfs creëert) nopens de determinerende beweegredenen 

voor de toekenning van de initiële verblijfsmachtiging dd. 30 september 2014, kunnen zijn overwegingen 

nopens de wijziging in de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend, evenmin 

worden bijgetreden, aangezien deze gesteund handelen over omstandigheden welke door hem ten 

onrechte als doorslaggevend worden beschouwd. 

Een schending van de materiële motiveringsplicht dient derhalve te worden aangenomen. 

(…)” 

 

3.2. De materiële motiveringsplicht houdt in dat er voor elke administratieve beslissing rechtens 

aanvaardbare motieven moeten bestaan. Dit betekent onder meer dat die motieven steunen op werkelijke 

bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. 

Bovendien moet de overheid de gegevens die in rechte en in feite juist zijn, correct beoordelen en op 

grond van deze gegevens in redelijkheid tot een beslissing komen (RvS 18 december 2013, nr. 225.875). 

 

3.3. De eerste bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk het door verzoekers geschonden geachte artikel 

9 van het KB van 17 mei 2007 als haar juridische grondslag. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“De vreemdeling die gemachtigd werd tot beperkt verblijf op grond van artikel 9ter van de wet, wordt 

geacht niet meer te voldoen aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden in de zin van artikel 13, § 3, 2°, 

van de wet, indien de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend, niet langer 

bestaan, of zodanig zijn gewijzigd dat deze machtiging niet langer nodig is. Er dient hierbij te worden 

nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand 

karakter hebben.” 

 

3.4. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers op 28 maart 2012 een aanvraag om machtiging tot 

verblijf indienden op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet die gebaseerd was op de chronische 

nierinsufficiëntie van eerste verzoeker waarvoor hij driemaal per week dialyse behoeft. Uit het medisch 

advies van de arts-adviseur van 25 september 2014 blijkt dat de noodzakelijk geachte dialyse en 

opvolging door een nefroloog “courant beschikbaar en toegankelijk (zijn) in Kosovo”, maar dat uit recente 

informatie bleek “dat epoëtine en de verschillende soorten fosfaatchelatoren (lanthaan, calciumacetaat en 

sevelamer), die belangrijk zijn in de ondersteuning van chronische dialyse dan weer niet beschikbaar zijn 

of tijdelijk problemen kennen in de supply”. Om die reden adviseerde de arts-adviseur dat vanuit medisch 

oogpunt een terugkeer naar het herkomstland niet aangewezen was gedurende 1 jaar. De gemachtigde 

van de staatssecretaris machtigde verzoekers op 30 september 2014 tot voorlopig verblijf. Verzoekers 

legden bij hun aanvraag voor de verlenging van hun voorlopig verblijf een standaard medisch getuigschrift 

voor van dr. E. waarbij als diagnose het volgende wordt vermeld: “Chronische nierinsufficiëntie waarvoor 

nierfunctie vervangende therapie levenslang noodzakelijk is: hemodialyse gevolgd door 

niertransplantatie”. 

 

3.5. De gemachtigde van de staatssecretaris verwijst in zijn beslissing, waarbij geen gunstig gevolg wordt 

gegeven aan de aanvraag voor verlenging van het voorlopig verblijf, naar het medisch advies van de arts-

adviseur van 14 december 2015 dat als basis dient voor en waarvan de motieven integraal deel uitmaken 

van de eerste bestreden beslissing. Bijgevolg dienen de beslissing en het advies gezamenlijk te worden 

onderzocht (cf. RvS 21 oktober 2014, nr. 228.829). In het medisch advies wordt het volgende overwogen: 

 

“NAAM: : B.(…), A.(…) (R.R.: (…)) 

Mannelijk 

nationaliteit: Kosovo 
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geboren te (…) op (…) 

adres: (…) 

Graag kom ik terug op uw vraag tot herevaluatie van het medisch dossier voorgelegd door voornoemde 

persoon in het kader van een aanvraag tot verlenging van de verblijfsmachtiging. 

Dr. T. gaf reeds eerder een advies op 25/9/2014 omwille van de medische toestand van betrokkene en 

betreffende de mogelijkheid tot dialyse. 

Het betreft een 50-jarige aanvrager, afkomstig uit Kosovo. 

I. Hiervoor maak ik gebruik van de attesten die ons werden bezorgd sinds het vorig advies: 

Dr. T., Arts-adviseur; had in deze aanvraag reeds in september 2014 een advies gegeven. 

Hij kwam tot het besluit dat :er een tijdelijke vergunning moest verleend worden voor één jaar voornamelijk 

omdat er nog bijkomende onderzoeken voorzien waren en omdat het niet duidelijk was of dialyse wel 

mogelijk was in Kosovo. 

Ondertussen was er nog een interventie op 4 september 2012,1 ingreep wegens arterioveneuze fistel en 

werd er met goed succes op 26/11/2014 een coronarografie en stenting uitgevoerd. 

Sedertdien werd er geen bijkomende pathologie aan het licht gesteld, noch andere acute verwikkelingen 

of complicaties. 

De nieuwe voorgelegde medische documenten kunnen als volgt geresumeerd worden. 

• 11/9/2015, dr. Engels, de chronische nierdialyse moet verdergezet worden. 

II. Actuele aandoening(en) en behandeling 

Uit een studie van deze documenten blijkt dat deze 50-jarige man verder nog chronische nierdialyse 

behoeft, maar overigens is de toestand goed gestabiliseerd. 

Ook cardiaal stelt betrokkene het nu beter, nadat hij met goed succes voorzien werd van stents. 

De ziekte vertoont geen ernstig risico meer naar de toekomst, voor zover dat de verdere opvolging en 

behandeling mogelijk is in het herkomstland, wat aangetoond werd. 

De nieuw voorgelegde attesten wijzen er niet op dat betrokkene dusdanig aan een ziekte lijdt dat dit een 

reëel risico voor zijn leven of voor zijn fysieke integriteit met zich zal meebrengen, aangezien de 

behandelingen beschikbaar zijn in het herkomstland. 

Op basis van de vermelde :medische gegevens kan ook worden afgeleid dat de betrokkene kan reizen 

en geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen. 

Globaal gesproken is de klinische toestand van betrokkene stabiel, en er waren geen nieuwe 

verwikkelingen meer. 

III. Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst / terugname 

Voor de behandeling en opvolging van betrokkene met dialyse zijn er in het herkomstland Kosovo 

voldoende behiandelings- en opvolgingsmogelijkheden, bijgevoegd in het administratief dossier. 

Hierbij werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene): Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek 

is1: 

REQUEST NUMBER: KV-3360-2014 EUR , Medical Advisors' Office BMA, IMMIGRATION AND 

NATURALISATION SERVICE, - THÉ NETHERLANDS - 

Country: KOSOVO 

FROM: Medical Advisors' Office 

Men kan dus stellen dat betrokkene zonder probleem kan behandeld worden in zijn herkomstland, onder 

meer in het medisch centrum: zo stelt onze opzoeking via Medcoi het volgende: 

Is there a hemodialysis ward? 

There are hemodialysis wards all over Kosovo. National health service is responsible offering this service 

to the clients and municipal health service is responsible transporting the clients to the hemodialysis units. 

- Main Medical Clinical Center, Nephrology Ward, Hemodialysis Sub ward; "Hospital Neighborhood 

(square)" n.n. Prishtina. 

Bijgevolg kunnen wij besluiten dat een nefrologische opvolging mogelijk is in het herkomstland. 

Wat betreft de toegankelijkheid van de medicatie, dient nogmaals verwezen te worden naar de 

rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en 

dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene geen reden is om te 

besluiten tot een schending van artikel 3 van het E.V.R.M. (Arrest nr. 81574 van 23 mei 2012). 

IV. Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst / terugname 

Aangepaste medische begeleiding in Kosovo zou niet vergelijkbaar zijn met de behandeling die verzoeker 

in België ondergaat. Er dient echter opgemerkt te worden dat een verblijfstitel niet enkel kan afgegeven 

worden op basis van het feit dat de medische zorgen in het land van onthaal en het land van herkomst 

sterk uiteen lopen. 

Het gaat erom na te gaan of de nodige medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van 

herkomst of het land waar de verzoeker gewoonlijk verblijft. Rekening houdend met de organisatie en de 
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middelen van elke staat, zijn de verschillende nationale gezondheidssystemen zeer uiteenlopend. Het 

gaat dus om een systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen. Het gaat er 

niet om zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met het systeem 

dat in België bestaat. 

De gezondheidszorg in Kosovo wordt georganiseerd op drie niveaus, gekenmerkt door een toenemende 

graad van specialisatie. Er wordt gewerkt via een systeem van doorverwijzing en voorgeschreven 

medicatie op basis van de beoordeling van de geconsulteerde arts zoals dat in de meeste systemen van 

gezondheidszorg het geval is. Kosovo kent vooralsnog geen publieke ziekteverzekering, maar de 

gezondheidszorgen worden geleverd en gefinancierd door de overheid vanuit het algemene budget.2 

Op het vlak van medicatie wordt gewerkt met een lijst van essentiële medicijnen, gebaseerd op de door 

de WHO ontwikkelde modellijst. De beschikbaarheid van de medicijnen op deze lijst wordt gegarandeerd 

door de regering en de medicijnen worden gratis aan de personen die ze nodig hebben verschaft.3 

Wat zorg en medicatie betreffen, kunnen personen die afhankelijk zijn van sociale bijstand, kinderen tot 

de leeftijd van 15 jaar, personen ouder dan 65 jaar en mensen met een chronische ziekte en mensen met 

een handicap genieten van gratis zorg en medicatie.4 Als verzoeker en zijn nabije familie er niet in slagen 

het benodigde inkomen uit arbeid te verwerven, zal betrokkene via deze weg van de nodige zorg 

verzekerd zijn. 

Wat de toegang tot de behandeling en de kosten van nierfalen betreft, is één van de best georganiseerd 

takken van de openbare gezondheidszorg in Kosovo het systeem op vlak van dialyse. Elk regionaal 

ziekenhuis beschikt over een dialysecentrum. Deze zijn volledig gerenoveerd en beschikken over nieuwe 

apparatuur. Bij het ÜCCFT in Pristina is er ook een heel goed dialysecentrum. Elke dienst van de 

gezondheidszorg beschikt over goede auto's die de patiënten gratis van en naar het dialysecentrum 

brengen. Meestal zijn de medicatie en het dialysemateriaal beschikbaar in het centrum. Zeer zelden 

moeten de patiënten zelf hun medicatie en dialysemateriaal kopen. Elke patiënt heeft de mogelijkheid tot 

dialyse en het is vrij makkelijk om toegang te krijgen tot deze diensten. De dienst voor primaire 

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

gezondheidszorg houdt zich bezig met de diensten op vlak van dialyse. De patiënt hoeft niets te betalen, 

behalve in het geval dat er geen geneesmiddelen of dialysemateriaal voor handen zou zijn.5 

Betrokkene heeft geen nood; aan mantelzorg. Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in 

Kosovo, het land waar hij ruim 43 jaar verbleef, geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij 

wie hij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar 

en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. Betrokkene zijn echtgenote en meerderjarige zoon kunnen tevens 

ook een inkomen bekomen uit arbeid. 

Bovendien legt betrokkene geen enkel bewijs voor dat men niet in staat is te reizen, waardoor kan 

aangenomen worden dat een terugkeer naar Kosovo mogelijk is. 

Concluderend kan gesteld worden dat de nodige zorgen toegankelijk zijn in Kosovo. 

V. Conclusie 

De aandoening vormt geen, risico voor het leven of de fysieke integriteit want een medische behandeling 

is mogelijk in het land van herkomst 

Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt-dat deze een-ernstig , risico, inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de 

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland. 

De betrokkene voldoet niet langer aan de voorwaarden voor een tijdelijke verblijfsmachtiging volgens art. 

9 van het KB van 17 mei 2007 omdat de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend 

niet langer bestaan of voldoende ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter zijn gewijzigd.” 

 

3.6. Op grond van het hierboven weergegeven advies besluit de gemachtigde van de staatssecretaris dat 

het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister niet langer verlengd mag worden omdat niet 

langer zou blijken dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit, of dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke 

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

herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft.  

 

3.7. In hun tweede middelonderdeel stellen verzoekers in wezen dat de arts-adviseur in zijn medisch 

advies ‘de mist ingaat’ wat de beweegredenen betreft waarvoor de verblijfsmachtiging initieel werd 

toegekend, waardoor de overwegingen nopens de ingrijpende en niet-voorbijgaande verandering van de 

omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 9 van het KB van 17 mei 2007, evenmin deugdelijk kunnen zijn.  
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3.8. In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij het volgende naar aanleiding van de kritiek 

van verzoekers: 

 

“(…) 

De verwerende partij wenst dienaangaande op te merken dat de ambtenaar-geneesheer in zijn advies 

d.d. 25.09.2014 al tot het besluit was gekomen dat de verzoekende partij lijdt aan chronische 

nierinsufficiënie waarvoor hij wordt gedialyseerd. 

Er stelde zich enkel een probleem naar beschikbaarheid van epoëtine en de verschillende soorten 

fosfaatchelatoren die belangrijk zijn in de ondersteuning van de chronische dialyse of toch minstens dat 

er sprake is van tijdelijk problemen in de supply. 

(…) 

Er was in het advies d.d. 25.09.2014 wel degelijk sprake van een probleem van gebrek aan 

ondersteunende epoëtine en de verschillende soorten fosfaatchelatoren, zodat de kritiek van de 

verzoekende partij dat er zich op dat ogenblik al geen probleem stelde m.b.t. de beschikbaarheid van 

dialyse, feitelijke grondslag mist.” 

 

3.9. De verwerende partij laat plots uitschijnen dat er in het advies van 25 september 2014 ook al 

problemen zouden zijn gemeld aangaande de beschikbaarheid van dialyse. In het medisch advies van 25 

september 2014, dat aanleiding gaf tot de toekenning van de verblijfsmachtiging, werd echter uitdrukkelijk 

bevestigd dat “(z)owel dialyse als opvolging door een nefroloog (…) courant beschikbaar (is) en 

toegankelijk in Kosovo”. De arts-adviseur stelt evenwel in zijn medisch advies van 14 december 2015, 

volkomen ten onrechte, dat in het eerdere advies zou zijn geconcludeerd “dat er een tijdelijke vergunning 

moest verleend worden voor één jaar voornamelijk omdat er nog bijkomende onderzoeken voorzien waren 

en omdat het niet duidelijk was of dialyse wel mogelijk was in Kosovo”. Zoals de verwerende partij terecht 

stelt in haar nota met opmerkingen “stelde (er) zich enkel een probleem naar beschikbaarheid van 

epoëtine en de verschillende soorten fosfaatchelatoren die belangrijk zijn in de ondersteuning van de 

chronische dialyse of toch minstens dat er sprake is van tijdelijk problemen in de supply”. Nergens in het 

medisch advies van 14 december 2015 of in de beschikbare MedCOI-informatie kan worden opgemaakt 

dat er tussen 25 september 2014 en 14 december 2015 ‘ingrijpende en niet-voorbijgaande veranderingen 

van de omstandigheden’ zijn opgetreden inzake de beschikbaarheid en/of de ‘supply’ van epoëtine en 

verschillende soorten fosfaatchelatoren. Uit het medisch advies van 14 december 2015 kan dus geenszins 

worden afgeleid dat een adequate behandeling, in tegenstelling tot een jaar daarvoor, thans wel 

beschikbaar en toegankelijk zou zijn in Kosovo. Zoals verzoekers zelf aangeven, lijdt eerste verzoeker 

nog steeds aan dezelfde chronische nierinsufficiëntie. Verzoekers lijken dus te kunnen worden bijgetreden 

waar zij stellen dat er sprake is van een misleidende motivering in het licht van artikel 9 van het KB van 

17 mei 2007. 

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond en leidt tot de vernietiging van de beslissing waarbij 

geen gunstig gevolg wordt gegeven aan het verzoek tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf. 

 

Een bespreking van de overige middelonderdelen kan geen aanleiding geven tot een ruimere 

nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing en dienen derhalve niet verder te worden onderzocht. 

 

3.10. In hun verzoekschrift, dat gericht is tegen de bevelen om het grondgebied te verlaten en dat gekend 

is in de zaak RvV X, stellen verzoekers dat onvoldoende rekening werd gehouden met  de belangen van 

het minderjarig kind, waarbij zij de schending aanvoeren van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en 

van een aantal bepalingen uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

 

3.11. Aangezien alle kinderen thans meerderjarig zijn, kunnen verzoekers geen belang meer doen gelden 

bij de kritiek uit hun middel. 

 

3.12. De Raad stelt echter vast dat de bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13), thans de 

tweede, derde en vierde bestreden beslissing, ingevolge de vernietiging van de eerste bestreden 

beslissing, elke grondslag verliezen. In de bevelen om het grondgebied te verlaten, die gestoeld blijken te 

zijn op artikel 13, §3, 2°, van de vreemdelingenwet, wordt immers verwezen naar de (vernietigde) 

beslissing van 16 december 2015 waarbij de aanvraag tot verlenging van de machtiging tot voorlopig 

verblijf werd geweigerd. In de bevelen wordt gesteld dat verzoekers niet langer aan de aan hun gestelde 

verblijfsvoorwaarden voldoen, hetgeen door toedoen van de tussengekomen vernietiging opnieuw ter 

discussie staat. 
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3.13. Dankzij de retroactieve werking van het vernietigingsarrest zal in het rechtsverkeer moeten worden 

gehandeld alsof die vernietigde beslissing nooit genomen is. Een vernietigingsarrest brengt aldus de 

zaken weer in de toestand waarin ze zich vóór het nemen van de door het arrest vernietigde beslissing 

bevonden ("status quo ante") (cf. RvS 29 augustus 2012, nr. 220.489). Door toedoen van de 

nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing valt dus verzoekers’ aanvraag tot verlenging van de 

machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet opnieuw open, en 

moet hieromtrent door het bestuur een nieuwe beslissing worden genomen, hetgeen niet verenigbaar is 

met de afgifte van de bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten.  

 

Bijgevolg komt het passend over, omwille van de duidelijkheid in het rechtsverkeer, om ook de bevelen 

om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13), thans de tweede, derde en vierde bestreden beslissing, 

middels een vernietiging uit het rechtsverkeer te halen. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing. De Raad besluit vervolgens tot de nietigverklaring van de tweede, derde en 

vierde bestreden beslissing. Er is bijgevolg grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

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

Vreemdelingenbetwistingen. De vorderingen tot schorsing, als accessorium van de beroepen tot 

nietigverklaring, zijn zonder voorwerp. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de 

exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, die door de verwerende partij werd 

opgeworpen in de zaak met rolnummer RvV X 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 16 december 2015 waarbij geen gunstig gevolg wordt gegeven aan het verzoek tot 

verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (RvV 184 590), wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 16 december 2015 tot afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 

13) (RvV 184 599) worden vernietigd. 

 

Artikel 3 

 

De vorderingen tot schorsing zijn zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig februari tweeduizend achttien 

door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 


