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 nr. 51 173 van 17 november 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, de eerste verzoekende partij, en X, de tweede verzoekende partij, die 

verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 3 september 2010 hebben ingediend om de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid van 6 augustus 2010 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten en van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

van 5 augustus 2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9 ter 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. 

 

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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 september 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 oktober 2010. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS. 

 

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

advocaat C. DECORDIER, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 11 juli 2009 dienen de verzoekende partijen een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van 

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

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

 

Op 23 februari 2010 dienen de verzoekende partijen een asielaanvraag in. Uit vergelijking van de 

vingerafdrukken blijkt de eerste verzoekende partij reeds geregistreerd te zijn in Duitsland op 14 juni 
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2004, in Finland op 18 juli 2006 en nogmaals in Duitsland op 8 februari 2008. De tweede verzoekende 

partij blijkt reeds geregistreerd te zijn in Duitsland op 14 juni 2004, in Zweden op 24 oktober 2005, in 

Finland op 18 juli 2006 en opnieuw in Duitsland op 8 februari 2008.  

 

Op 4 maart 2010 verzoekt de gemachtigde van de staatssecretaris overeenkomstig artikel 16, punt 1, e 

van de Europese Verordening nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de 

criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend 

(hierna: de Verordening 343/2003), de Duitse autoriteiten om de overname van de verzoekende partijen. 

Op 8 maart 2010 laten de Duitse autoriteiten weten in te stemmen met het verzoek tot overname. 

 

Op 7 juli 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris beslissingen tot weigering van verblijf met 

bevel om het grondgebied te verlaten en op 8 juli 2010 een beslissing waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond 

wordt verklaard. Op 20 juli 2010 worden deze beslissingen echter ingetrokken door de gemachtigde van 

de staatssecretaris. 

 

Op 5 augustus 2010 heeft de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing genomen waarbij de aanvraag om de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk, doch ongegrond werd verklaard. Dit is de eerste bestreden 

beslissing, die als volgt luidt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 11/07/2009 werd 

ingediend door:  

 

G., S. (…) geboren te Mitrovica op 03.10.1972  

+ partner: S.V. (…) geboren te Obilic op 28/8/1972  

en kinderen:  

S.E. (…) geboren te Mitrovica op 5/6/1994  

G.B. (…) geboren te Mitrovica op 30/4/1999  

G.S. (…) geboren te Mitrovica op 26/01/1998  

G.M. (…) geboren te Mitrovica op 10/11/1995  

S.B. (…) geboren te Mitrovica op 23/7/2000  

 

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, ingesteld door artikel 5 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, heb ik de eer u mee te 

delen dat dit verzoek ontvankelijk doch ongegrond is.  

 

Reden(en):  

G.S. (…) en zijn familie dienden een aanvraag in op basis van bovenvernoemd artikel 9ter. Om de 

medische elementen voor G.,S. (…) te staven, voegden ze medische attesten toe. Deze medische 

elementen werden onderzocht door onze controlearts. Zij gaf ons hieromtrent advies op 24 juni 2010. 

Zij oordeelt dat vanuit medisch standpunt er kan besloten worden dat de aandoeningen, hoewel 

deze kunnen beschouwd worden als aandoeningen die een reëel risico kunnen inhouden voor 

leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld en opgevolgd worden, geen reëel 

risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling en 

endocrinologische opvolging beschikbaar zijn in Duitsland.  

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

uitwijzing, Duitsland.  

Betrokkene kan reizen. De aanwezigheid van familie is aangewezen.  

 

Wat de toegankelijkheid van de zorgen in het land van overname, Duitsland betreft: Uit informatie uit 

het administratief dossier blijkt dat de onderbrenging en verzorging van asielzoekers wordt gezien 

als een basisvoorziening. De onderbrenging bestaat uit opnamecentra, gemeenschappelijke centra of 

gedecentraliseerde centra en wordt door de verschillende deelstaten geregeld. Asielzoekers kunnen er 

beroep doen op kostenloze medische verzorging en kunnen doorverwezen worden naar 

gespecialiseerde medische zorg. Mijnheer kan hier indien nodig ook beroep op doen.  
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Betrokkenen halen aan dat ze niet terug kunnen naar Kosovo omdat er zich ernstige 

gezondheidsrisico's kunnen voordoen bij een terugkeer naar Kosovo. Dit argument wordt niet in 

overweging genomen daar betrokkenen niet dienen terug te keren naar Kosovo maar naar Duitsland 

om de eindbeslissing van hun asielaanvraag a te wachten.  

 

Derhalve  

1) blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit, 

of 

2) blijkt niet 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 verwijzing  

Bijgevolg is geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar het land van verwijzing een inbreuk uitmaakt 

op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens (EVRM).  

 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan betrokkene/n te willen overhandigen.” 

 

Op 6 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris ten aanzien van de eerste 

verzoekende partij de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, 

betekend op dezelfde dag. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 71/3, § 3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door het 

koninklijk besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt 

het verblijf in het Rijk geweigerd  

 

aan de persoon die verklaart te heten G. S. (…) 

geboren te Mitrovica, op (in) 03.10.1972  

van nationaliteit te zijn: Kosovo  

die een asielaanvraag ingediend heeft.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

 

Betrokkene heeft op 23/02/2010 een asielaanvraag ingediend in België. Hij verklaarde reeds op 

30/06/2009 in België te zijn aangekomen. Hij verklaarde eveneens de Kosovaarse nationaliteit te 

hebben en geboren te zijn te Mitrovica op 03/10/1972.  

 

Uit het Eurodacverslag van 23/02/2010 blijkt dat betrokkene reeds eerder asiel vroeg te Duitsland op 

14/06/2004, te Finland op 18/07/2006 en opnieuw te Duitsland op 08/02/2008.  

Betrokkene verklaart tijdens zijn interview op de dienst Vreemdelingenzaken op 02/03/2010 dat hij in 

1991 een eerste maal naar Duitsland is gegaan en er asiel aanvroeg. Toen zou hij alleen zijn gegaan. 

Hij zou er vier jaar hebben verbleven en dan terug naar Kosovo zijn gegaan. Betrokkene verklaart dat hij 

in 1999 met zijn gezin terug naar Duitsland is gegaan en er opnieuw asiel aanvroeg. Ze zouden er vier 

jaar zijn gebleven. Betrokkene verklaart dat ze toen naar Zweden zijn gegaan en er eveneens asiel 

vroegen. Volgens betrokkene was dit in 2003. Voor betrokkene zelf is er geen Eurodac hit voor Zweden, 

echter wel voor zijn vrouw S.V. (…), namelijk op 24/10/2005. Na twee jaar zouden ze terug naar 

Duitsland zijn gerepatrieerd. Hij verklaart dat de asielprocedure in Duitsland opnieuw werd voortgezet en 

ze na vier jaar een negatieve beslissing kregen. Uit het Eurodacverslag blijkt dat er eveneens in Finland 

een asielaanvraag werd ingediend, deze wordt echter niet door betrokkene vermeldt. Betrokkene heeft 

Duitsland vrijwillig verlaten en is naar België gekomen op 30/06/2009.  

 

Op 04/03/2010 werd een terugnameverzoek op basis van art. 16.1.e van de Dublin Verordening van 18 

februari 2003 aan de Duitse autoriteiten verstuurd. De Duitse autoriteiten lieten de Belgische autoriteiten 

op 08/03/2010 weten dat het verzoek tot terugname wordt ingewilligd. Betrokkene reisde samen met zijn 

vrouw S.V. (…) (°28/08/1972) en hun vijf minderjarige kinderen. Zij zijn ook het voorwerp van een 

terugnameakkoord met Duitsland. Duitsland heeft de Conventie van Genève van 28/07/1951 

ondertekend en neemt net als België een beslissing over een asielaanvraag op basis van deze 

Conventie en beslist op eenzelfde objectieve manier over de aangebrachte gegevens in een 

asielverzoek. Bovendien geeft betrokkene geen enkele informatie over een niet correcte of onmenselijke 

behandeling door de Duitse autoriteiten. Verder moet worden vastgesteld dat Duitsland aan betrokkene 
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de mogelijkheid zal geven om een asielaanvraag in te dienen. De asielaanvraag van betrokkene zal 

behandeld worden volgens de hoge standaarden die voorvloeien uit het Gemeenschapsrecht en die ook 

gelden in de andere Europese lidstaten. Een terugkeer naar Duitsland kan, indien betrokkene dat 

wenst, door onze diensten worden georganiseerd. De Duitse autoriteiten zullen tenminste drie 

werkdagen vooraf in kennis gesteld worden van de overdracht van betrokkene (indien betrokkene wenst 

gebruik te maken van deze mogelijkheid) zodat aangepaste opvang kan voorzien worden.  

 

Op de vraag of er specifieke redenen zijn waarom hij zijn asielaanvraag in België wil indienen, 

antwoordt betrokkene dat hij niet kan terugkeren naar Mitrovica uit schrik vermoord te worden door 

Albanezen. Er dient te worden opgemerkt dat het voorwerp van deze beslissing de vaststelling is van 

Duitsland als verantwoordelijke lidstaat en in geen geval een terugkeer naar land van herkomst, Kosovo. 

In casu dient te worden benadrukt dat Duitsland een volwaardig lid is van de Europese Unie en door 

dezelfde internationale verdragen als België is gebonden, zodat er geen enkele reden bestaat om aan te 

nemen dat betrokkene voor de behandeling van zijn asielaanvraag minder waarborgen in Duitsland dan 

in België zou genieten. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat Duitsland asielzoekers die onder de 

Dublin II-Verordening aan Duitsland worden overgedragen dwingt naar het land van herkomst terug te 

keren terwijl niet, dan wel niet afdoende, is vastgesteld of zij bescherming behoeven. (1) Naam en 

hoedanigheid van de overheid. (2) De onnodige vermelding doorhalen. (3) De bevoegde autoriteiten van 

de verantwoordelijke Staat aanduiden waarbij de vreemdeling zich dient aan te bieden. Betrokkene kan 

dus niet aannemelijk maken dat er een reëel risico bestaat dat Duitsland hem zal repatriëren en dat hij 

als dusdanig zal blootgesteld worden aan een behandeling die strijdig is met art. 3 EVRM.  

Betrokkene verklaart ook nog dat zijn familie hier woont. De ouders van betrokkene en drie broers zijn in 

België. Voor hen is er eveneens een terugnameakkoord met Duitsland. Bovendien behoort betrokkene 

niet tot het gezin van deze familie zoals gedefinieerd in art. 2§i van de Verordening. Betrokkene vormt 

immers samen met zijn vrouw en kinderen een gezin zoals gedefinieerd in art 2§i. Ook is betrokkene 

niet afhankelijk van de hulp (financieel, medisch…) van deze familie. Een behandeling van de 

asielaanvraag in België op basis van art. 7 of art. 15 van de Verordening is derhalve niet aan de orde. 

Betrokkene zou nog twee broers hebben in Zweden en vier zussen in Duitsland. Ook zou hij nog een 

dochter hebben in Duitsland die er evenwel illegaal zou verblijven. In verband met zijn 

gezondheidstoestand verklaart betrokkene tijdens zijn interview dat zijn gezondheidstoestand normaal 

is. Echter dient te worden opgemerkt dat betrokkene op 11/07/2009 een aanvraag indiende 

tot regularisatie op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag om machtiging tot 

verblijf op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet werd ongegrond verklaard op 05/08/2010. De 

ambtenaar geneesheer stelt hierin dat er vanuit medisch standpunt geen bezwaar is tegen een 

terugkeer naar Duitsland. Er wordt ook gesteld dat betrokkene kan reizen en dat zorgen toegankelijk zijn 

in Duitsland.  

 

Gelet op al deze elementen, is er derhalve geen concrete basis om de asielaanvraag van betrokkene in 

België te behandelen op grond van art. 3§2 of art. 15 van Verordening (EG) Nr. 343. Bijgevolg is België 

niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan de Duitse autoriteiten toekomt, 

met de toepassing van art. 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van art. 16.1.e van 

Verordening (EG) Nr. 343 en moet betrokkene het grondgebied van het Rijk binnen de vijf (5) dagen 

verlaten. Hij dient zich aan te bieden bij de bevoegde Duitse autoriteiten. (2)”  

 

Op 6 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris ten aanzien van de tweede 

verzoekende partij de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, 

betekend op dezelfde dag. Dit is de derde bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 71/3, § 3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door het 

koninklijk besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt 

het verblijf in het Rijk geweigerd  

 

aan de persoon die verklaart te heten S.V. (…)  

geboren te Obilic, op (in) 28.08.1972  

van nationaliteit te zijn: Kosovo  

die een asielaanvraag ingediend heeft.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  
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Betrokkene heeft op 23/02/2010 een asielaanvraag ingediend in België. Betrokkene verklaart reeds 

op 30/06/2009 in België te zijn aangekomen. Zij verklaarde eveneens de Kosovaarse nationaliteit te 

hebben en geboren te zijn te Obilic op 28/08/1972.  

 

Uit het Eurodacverslag van 23/02/2010 blijkt dat betrokkene reeds eerder asiel vroeg te Duitsland op 

14/06/2004, te Zweden op 24/10/2005, te Finland op 18/07/2006 en opnieuw te Duitsland op 

08/02/2008.  

Betrokkene verklaart tijdens haar interview op de dienst Vreemdelingenzaken dd 02/03/2010 dat ze 

geen data kent. Ze verklaart dat ze met haar man en kinderen Kosovo verliet, naar Duitsland ging en er 

asiel aanvroeg. Dan zouden ze Duitsland verlaten hebben en naar Zweden zijn gegaan waar ze 

eveneens asiel vroegen. Daarna zouden ze terug naar Duistland zijn gegaan en er opnieuw asiel 

hebben gevraagd. Uit het Eurodacverslag blijkt dat er eveneens in Finland een asielaanvraag werd 

ingediend, deze wordt echter niet door betrokkene vermeldt. Betrokkene verklaart dat ze negatieve 

beslissingen kreeg in Duitsland en Zweden. Ze beweert dat ze in Duitsland het bevel kreeg om het land 

te verlaten en dat ze toen met man en kinderen naar België is gekomen.  

 

Op 04/03/2010 werd een terugnameverzoek op basis van art. 16.1.e van de Dublin Verordening van 18 

februari 2003 aan de Duitse autoriteiten verstuurd. De Duitse autoriteiten lieten de Belgische autoriteiten 

op 08/03/2010 weten dat het verzoek tot terugname wordt ingewilligd voor betrokkene haar 5 

minderjarige kinderen. De man van betrokkene, G.S. (…) (°03/10/1972) is eveneens het voorwerp van 

een terugnameakkoord met Duitsland. Duitsland heeft de Conventie van Genève van 28/07/1951 

ondertekend en neemt net als België een beslissing over een asielaanvraag op basis van deze 

Conventie en beslist op eenzelfde objectieve manier over de aangebrachte gegevens in een 

asielverzoek. Bovendien geeft betrokkene geen enkele informatie over een niet correcte of onmenselijke 

behandeling door de Duitse autoriteiten. Verder moet worden vastgesteld dat Duitsland aan betrokkene 

de mogelijkheid zal geven om een asielaanvraag in te dienen. De asielaanvraag van betrokkene zal 

behandeld worden volgens de hoge standaarden die voorvloeien uit het Gemeenschapsrecht en die ook 

gelden in de andere Europese lidstaten. Een terugkeer naar Duitsland kan, indien betrokkene dat wenst, 

door onze diensten worden georganiseerd. De Duitse autoriteiten zullen tenminste drie werkdagen 

vooraf in kennis gesteld worden van de overdracht van betrokkene (indien betrokkene wenst gebruik te 

maken van deze mogelijkheid) zodat aangepaste opvang kan voorzien worden.  

 

Op de vraag of er specifieke redenen zijn waarom zij haar asielaanvraag in België wil indienen, 

antwoordt betrokkene dat de familie van haar man hier is en dat ze hoopt hier te kunnen blijven. 

Betrokkene verklaart geen familie te hebben in België. Betrokkene behoort echter niet tot het gezin van 

deze familie zoals gedefinieerd in art. 2§i van de Verordening. Bovendien maakt betrokkene niet 

aannemelijk dat ze afhankelijk is van de hulp (financieel, medisch…) van deze familie in België. Een 

behandeling van de asielaanvraag in België op basis van art. 7 of art. 15 van de Verordening is derhalve 

niet aan de orde. Ze zou ook nog een dochter hebben die illegaal in Duitsland verblijft. In verband met 

haar gezondheidstoestand verklaart betrokkene dat ze nekpijn heeft omwille van een zelfmoordpoging 

in Zweden. Ze verklaart ook af en toe hartproblemen te hebben. In het administratief dossier van 

betrokkene zijn geen documenten aanwezig die deze verklaringen staven. Er zijn geen indicaties 

dat aangehaalde problemen betrokkene verhindert om de reizen. Met betrekking tot de 

gezondheidstoestand van de (1) Naam en hoedanigheid van de overheid. (2) De onnodige vermelding 

doorhalen. (3) De bevoegde autoriteiten van de verantwoordelijke Staat aanduiden waarbij de 

vreemdeling zich dient aan te bieden. man van betrokkene dient te worden opgemerkt dat er voor 

Gusani Safet op 11/07/2009 een aanvraag werd ingediend tot regularisatie op basis van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet. Deze aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet werd ongegrond verklaard op 05/08/2010. De ambtenaar geneesheer stelt hierin dat 

er vanuit medisch standpunt geen bezwaar is tegen een terugkeer naar Duitsland. Er wordt eveneens 

gesteld dat de man van betrokkene kan reizen en de zorgen in Duitsland toegankelijk zijn.  

 

Gelet op al deze elementen, is er derhalve geen concrete basis om de asielaanvraag van betrokkene in 

België te behandelen op grond van art. 3§2 of art. 15 van Verordening (EG) Nr. 343. Bijgevolg is België 

niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan de Duitse autoriteiten toekomt, 

met de toepassing van art. 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van art. 16.1.e van 

Verordening (EG) Nr. 343 en moet betrokkene het grondgebied van het Rijk binnen de vijf (5) dagen 

verlaten. Zij dient zich aan te bieden bij de bevoegde Duitse autoriteiten. (2)”  

 

De tweede bestreden beslissing voor beide verzoekers: 
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2. Over de rechtspleging 

 

Artikel 39/82, § 3, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat in het opschrift van het 

verzoekschrift dient te worden vermeld dat hetzij een beroep tot nietigverklaring wordt ingesteld, hetzij 

een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring. Indien aan deze pleegvorm niet is 

voldaan, wordt het verzoekschrift geacht enkel een beroep tot nietigverklaring te bevatten. De 

verzoekende partijen maken in fini melding van ‘het beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren, 

dienvolgens de bestreden beslissing nietig te verklaren en de schorsing van de tenuitvoerlegging ervan 

te bevelen’. In het opschrift van het verzoekschrift wordt echter enkel vermeld dat het een “verzoek tot 

nietigverklaring” betreft, zodat de verzoekende partijen geacht worden enkel een beroep tot 

nietigverklaring te hebben ingesteld. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een eerste middel voeren de verzoekende partijen een schending aan van artikel 9ter en artikel 

62 van de Vreemdelingenwet. 

 

Ter adstruering van het eerste middel stellen de verzoekende partijen wat volgt: 

 

“(…)De door hun raadsman aangetekend op 07/07/2009 aangetekend ingediende aanvraag tot 

medische regularisatie steunde namelijk op een gedetailleerd medisch attest MEDIMMIGRANT en op 

een medisch attest type Dienst Vreemdelingenzaken ingevuld door Dr. C. (…) voor verzoeker. (stukken 

8 en 9) 

 

De arts stelde vast dat hij lijdt aan een ongeneeslijke ziekte, diabetes type 2 insuline afhankelijk, 

hypertensie en extreme obesitas waarvoor de opvolging door een endocrinoloog vereist is, evenals de 

nabijheid van een ziekenhuis met gespecialiseerde afdeling intensieve zorgen, dat een levenslange 

behandeling voorzien is, dat er zich diverse complicaties kunnen voordoen, onder meer cardiovasculaire 

problemen en problemen t.h.v. de nieren, dat er zich ernstige gezondheidsrisico's kunnen voordoen in 

geval van terugkeer en dat in geval van niet voldoende behandeling de medische toestand progressief 

zal verslechteren. 

 

Verder stelde de arts vast dat een terugkeer niet mogelijk is, en dat verdere behandeling vereist is. 

 

In de medische regularisatie aanvraag van 07/07/2009 schreef de raadsman van verzoeker dat, gelet op 

hun Roma etnische afkomst, verzoekers in Kosovo geen toegang krijgen tot een voldoende 

gezondheidszorg, (stuk 10) 

 

Deze regularisatie aanvraag werd voorgelegd aan de medische adviseur van tegenpartij, die op 

24/06/2010 een verslag opstelde die de vaststellingen van de arts van verzoeker zonder afwijking 

herhaalde, (stuk 4) 

 

De medische adviseur van tegenpartij stelt in zijn verslag dat verzoeker vanuit medisch standpunt lijdt 

aan aandoeningen die een reëel risico kunnen inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit indien deze 

niet adequaat behandeld worden, doch geen reëel risico inhouden op een onmenselijke of 

vernederende behandeling, gezien deze behandeling en endocrinologische opvolging beschikbaar zijn 

in Duitsland. Derhalve is er van medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

land van uitwijzing, Duitsland. 

 

Deze medische adviseur stelt dat verzoeker kan reizen, daar uit de beschikbare medische gegevens 

blijkt geen medische contra-indicatie om te reizen. 

 

Deze medische adviseur stelt nog “Hierbij dient opgemerkt te worden dat enkel rekening gehouden werd 

met de beschikbaarheid van de medische behandeling in medisch-technische zin. Een verdere evaluatie 

van de toegankelijkheid van de zorgen, waarin ook eventuele niet-medische factoren opgenomen 

worden, is eveneens aangewezen om de continuïteit in de medische zorgen te garanderen, doch valt 

buiten de context van dit medische advies” 

 

Steunend op dit verslag nam tegenpartij op 7/07/2010 de hierboven eerder aangevochten beslissingen, 

(stuk 7) 
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Tegenpartij stelt dienaangaande dat, wat Duitsland betreft, uit informatie uit het administratief dossier 

blijkt dat de onderbrenging en verzorging van asielzoekers wordt gezien als een basisvoorziening. De 

onderbrenging bestaat uit opnamecentra, gemeenschappelijke centra of gedecentraliseerde centra en 

wordt door de verschillende deelstaten geregeld. Asielzoekers kunnen er beroep doen op kostenloze 

medische verzorging en kunnen doorverwezen naar gespecialiseerde medische zorg. 

 

 

Zulke motivatie beantwoordt echter noch aan de materiële noch aan de formele motivatieplicht in de zin 

van art. 62 van de wet van 15/12/1 980 en in de zin van art. 2 en 3 van de wet van 29/07/1981. 

 

Immers laat tegenpartij na te preciseren op basis van welke stukken zij haar informatie genomen heeft. 

 

Verzoekers leggen dienaangaande echter informatie voor in tegenovergestelde zin, m.n. een 

vergelijkende studie door de Europese Gemeenschap waaruit blijkt dat Duitsland een nog meer radicale 

houding heeft ingenomen dan de andere Europese landen inzake de dekking van gezondheidszorg 

(stuk 12). Aldus hebben de illegaal verblijvende vreemdelingen in Duitsland geen toegang tot de 

hospitalen en kunnen enkel genieten van de verzorging door geneesheren mits zij afzien van de 

betaling van hun ereloon (zie eveneens de website proasyl.de, (stuk11) 

 

In Duitsland moeten verzoekers beschouwd worden als illegaal verblijvende vreemdelingen, en dus niet 

als asielzoekers of kandidaat-vluchtelingen, gelet op de negatieve beslissing dd. 09/06/2009 van de 

Duitse overheid met bevel het Duitse grondgebied te verlaten (stuk 13). 

 

Het behoorde echter tegenpartij haar beslissing te nemen na onderzoek, niet alleen van de 

beschikbaarheid, maar ook van de effectieve toegankelijkheid en continuïteit van de medicatie voor 

verzoeker om aldus de materiële motivatieplicht na te leven, quod non in casu. 

 

In een arrest nr. 32516 gewezen op 08/10/2009 oordeelde de 3de kamer van de Raad Voor 

Vreemdelingen betwistingen dat het aan tegenpartij behoorde om onder meer de risico’s van een 

onderbreking van de medische behandeling te evalueren in het kader van een medische 

verblijfaanvraag, quod non in casu. 

 

In dit arrest werd geoordeeld dat het niet volstaat dat de vereiste behandeling beschikbaar en 

toegankelijk is in het Dublin-land, maar dat de Dienst Vreemdelingenzaken eveneens rekening moet 

houden met de onmogelijkheid om een behandeling in het thuisland te verkrijgen en in de weigering een 

gemotiveerd antwoord moet geven op de argumenten dat de betrokkene de vereiste geneesmiddelen 

niet kan bekomen omdat hij onvoldoende financiële middelen heeft (zie RvS 78764 dd 17/02/1 999). 

 

Er kan bezwaarlijk betwist worden dat een uitwijzing naar Duitsland ongetwijfeld een onderbreking van 

de medische behandeling tot gevolg zal hebben. 

 

Tegenpartij kon dus haar beslissing bezwaarlijk motiveren louter met de overweging dat verzoeker de 

nodige verzorging in Duitsland zal kunnen bekomen zonder meer.  

 

Verder stelde de Raad van State in een arrest van 67703 dd 12/08/1997 dat als het verslag van de 

controlearts afwijkt van de conclusies van een specialist, terwijl er geen onenigheid is over de aard van 

de aandoening, alle argumenten voor die afwijking expliciet gemaakt moeten worden, quod non in casu. 

 

Deze onvoldoende motivatie, zowel wat betreft gezondheidsrisico’s in geval van onderbreking van de 

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

Duitsland en in het thuisland van verzoekers, maakt een schending uit van in de in het middel 

aangeduide beschikkingen. 

 

Verzoekers verwijzen naar een arrest nr. 44.576 gewezen in een gelijkaardige zaak nr. 52.065 op 

3/06/2010 door de II de kamer van uw Raad die vaststelde dat tegenpartij haar motiveringsplicht 

geschonden had. 

 

Aldus heeft het bestuur zijn beslissing niet met de hem opgelegde substantiële motiveringsplicht en 

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

overschreden en miskend. 
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Aldus heeft tegenpartij haar materieel motivatieplicht kennelijk miskend.” 

 

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat Duitsland overeenkomstig de Dublin II-

verordening weldegelijk de verantwoordelijke staat is voor de behandeling van de asielaanvraag van de 

verzoekende partijen, dat uit emailverkeer tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de bevoegde 

Duitse instantie blijkt dat de overbrenging en verzorging van asielzoekers gezien wordt als een 

basisvoorziening, dat asielzoekers beroep kunnen doen op kostenloze medische verzorging en kunnen 

doorverwezen worden naar gespecialiseerde medische zorg en dat de informatie, waar de Dienst 

Vreemdelingenzaken zich op beroept, eenvoudig terug te vinden is in het administratief dossier. 

 

De verzoekende partijen stellen in hun repliekmemorie dat het loutere feit dat de overbrenging en de 

verzorging van asielzoekers in Duitsland in theorie als een basisvoorziening wordt gezien, nog niet 

betekent dat de verzoekende partijen, die uitgewezen asielzoekers zijn, de garantie kunnen krijgen dat 

er effectief de continuïteit in de medische zorgen te bekomen is, dat de verwerende partij de Duitse 

overheid hieromtrent niet heeft aangesproken, dat er geen woord wordt gerept over de financiële 

voorwaarden om van zulke overbrenging en verzorging effectief te kunnen genieten en dat de 

verwerende partij de door hen voorgelegde Duitse informatiebronnen niet weerlegt. 

 

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

bestuurshandelingen en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan 

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

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

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

een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, zoals gesteld door de verzoekende partij, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat 

de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is.  

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de 

beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten wordt besloten.  

 

In de motivering van de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met 

name 9 ter van de vreemdelingenwet en naar het feit dat de aanvraag ontvankelijk doch ongegrond is 

daar het aangehaalde medische probleem niet aangewend kan worden tot het verkrijgen van een 

verblijfsvergunning in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. De tweede en de derde 

bestreden beslissingen wordt er verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 51/5 van de 

Vreemdelingenwet en artikel 16.1 e van de Verordening 343/2003 en naar het feit dat Duitsland de 

verantwoordelijke lidstaat is voor de behandeling van de asielaanvraag van de verzoekende partijen.  

 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat de verzoekende partijen niet duidelijk maken op welk punt 

deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens 

de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de 

formele motiveringsplicht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partijen de motieven van de bestreden 

beslissingen kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en zij 

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat het eerste middel vanuit dat 

oogpunt wordt onderzocht. 
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Tevens dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot 

de bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling met betrekking tot het al dan niet beëindigen van 

het verblijf in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van deze 

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

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

3.3 Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die beschikt over een identiteitsdocument 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 vreemdeling dient alle nuttige inlichtingen aangaande zijn ziekte over te maken. De appreciatie van 

het bovenvermeld risico en van de mogelijkheden van behandeling in het land van oorsprong of het land 

waar hij verblijft, gebeurt door een ambtenaar-geneesheer die daaromtrent een advies verschaft. Hij kan 

zonodig de vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. (…).” 

 

De verzoekende partijen dienen te voldoen aan de voorwaarden van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet om in aanmerking te komen voor een verblijfsrecht op basis van deze bepaling. De 

verwerende partij dient in de eerste plaats te onderzoeken of er in het land waar de verzoekende partij 

verblijft, in casu Duitsland, een adequate behandeling mogelijk is. Deze vereiste van een adequate 

behandeling wordt beoordeeld ten aanzien van de betrokkene die lijdt aan een ziekte die een reëel 

risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of de betrokkene die het risico loopt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling. Een ernstig zieke vreemdeling heeft bijgevolg enkel recht 

op een medisch verblijf in België als er in zijn land van herkomst of verblijf geen of slechts een onzekere 

of zeer beperkte beschikbaarheid is van medische zorgen voor zijn ziekte. 

 

Het determinerende motief van de eerste bestreden beslissing bestaat erin dat de verzoekende partijen 

niet hebben aangetoond dat de eerste verzoekende partij aan een ziekte lijdt die een reëel risico inhoudt 

voor haar leven of fysieke integriteit. Evenmin hebben de verzoekende partijen aangetoond dat zij aan 

een ziekte lijdt die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling waarvoor 

er geen adequate behandeling is in het land waar zij gewoonlijk verblijft, in casu Duitsland. In het advies 

van 24 juni 2010 besluit de controlearts: “Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat 

deze diabetes mellitus type 2 (insuline-dependent), arteriële hypertensie, COPD en extreme obesitas bij 

betrokkene, hoewel deze kunnen beschouwd worden als aandoeningen die een reëel risico kunnen 

inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld en opgevolgd 

worden, geen reëel risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze 

behandeling en endocrinologische opvolging beschikbaar zijn in Duitsland. Derhalve is er vanuit 

medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land van uitwijzing, Duitsland.” 

De controlearts stelt bovendien dat de betrokkene kan reizen, en dat de aanwezigheid en zorgen door 

familie of derden aangewezen is aangezien de eerste verzoekende partij niet zelfredzaam is. In de 

bestreden beslissing wordt dit advies integraal overgenomen en wordt er beklemtoond: “Uit informatie 

uit het administratief dossier blijkt dat de onderbrenging en verzorging van asielzoekers wordt 

gezien als een basisvoorziening. De onderbrenging bestaat uit opnamecentra, gemeenschappelijke 

centra of gedecentraliseerde centra en wordt door de verschillende deelstaten geregeld. Asielzoekers 

kunnen er beroep doen op kostenloze medische verzorging en kunnen doorverwezen worden naar 

gespecialiseerde medische zorg. Mijnheer kan hier indien nodig ook beroep op doen.” De bewering van 

de verzoekende partijen dat er geen onderzoek werd gevoerd naar de effectieve toegankelijkheid en 

continuïteit van de medicatie van de eerste verzoekende partij, mist bijgevolg feitelijke grondslag. De 

Raad wijst er tevens op dat in de aanvraag van de verzoekende partijen geen elementen opgenomen 

werd met betrekking tot eventuele niet-medische factoren. Bijgevolg dient de verwerende partij ook niet 

verder te motiveren dan wat ze in casu gedaan heeft.  

 

De verzoekende partijen stellen dat de verwerende partij nalaat te preciseren op basis van welke 

stukken zij haar informatie genomen heeft. De Raad wijst erop dat in de bestreden beslissing 

uitdrukkelijk vermeld wordt dat de stukken waarop de verwerende partij zich steunt om te stellen dat de 

onderbrenging en verzorging van asielzoekers in Duitsland gezien wordt als basisvoorziening, in het 

administratief dossier opgenomen zijn. Het administratief dossier bevat een schrijven van 27 juli 2010 

waarin de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op medische voorzieningen in vermeld zijn, 
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kopies van de documenten die afgeprint werden op www.delphicare.be en kopies van informatie 

gevonden op www.med-kolleg.de/index.e.html. De verzoekende partijen kunnen het administratief 

dossier ten alle tijd raadplegen bij de verwerende partij. Voorts wordt in het medische verslag van 24 

juni 2010, dat tevens ter kennis van de verzoekende partijen gebracht werd, vermeld dat “Verwijzend 

naar de informatie dd. 24.06.2010 afkomstig van de geneesmiddelendatabank Delphi Care (met 

informatie over belgische en buitenlandse specialiteiten via www.delphicare.be) blijkt dat Metformine, 

kortwerkende insuline, insulene NPH, Enalapril, Symbicort en Nitrolingual beschikbaar zijn in Duitsland, 

o.a. onder de respectievelijke merknamen Merformin AL, Huminuslin Normal, Huminsulin Basal (NPH), 

Enalapril AL, Symbicort en Nitrolingual. Uit de informatie dd. 24.06.2010, bekomen via de website 

http://www/med-kolleg.de/index_e.html blijkt dat er endocrinologen werkzaam zijn in Duitsland en dat er 

meerder ziekenhuizen zijn in Duitsland”. De verzoekende partijen kunnen bijgevolg niet dienstig 

voorhouden dat de verwerende partij nalaat te preciseren op basis van welke stukken zij haar informatie 

genomen heeft. 

 

Wat betreft de stukken die de verzoekende partijen bij hun verzoekschrift voegen, met name 

‘Readmission agreement Germany-Kosovo signed’, ‘Soins médicaux aux étrangers en situation 

irrégulière (seprembre 2004)’ en ‘Ihr Aufenthalt in der Bunderrepublik Deutschland’ van 9 juni 2009, 

merkt de Raad op dat zij, in het voorliggend geschil overeenkomstig artikel 39/2 van de 

Vreemdelingenwet optreedt als annulatierechter. Met het bijbrengen van deze documenten vragen de 

verzoekende partijen eigenlijk een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak. Het 

opportuniteitsonderzoek behoort niet tot de bevoegdheid van de Raad. Deze stukken werden 

daarenboven niet aan de verwerende partij overgemaakt voor het nemen van de bestreden beslissing, 

zodat deze er ook geen rekening mee kon gehouden worden. 

 

Waar de verzoekende partijen stellen dat zij moeten beschouwd worden als illegaal verblijvende 

vreemdelingen, en dus niet als asielzoekers of kandidaat-vluchtelingen, gelet op de negatieve beslissing 

van 9 juni 2009 van de Duitse overheid met bevel om het grondgebeid te verlaten en dat illegaal 

verblijvende vreemdelingen in Duitsland geen toegang tot de hospitalen hebben en enkel kunnen 

genieten van verzorging door geneesheren mits zij afzien van de betaling van hun ereloon, stelt de 

Raad vast dat uit de tweede en derde bestreden beslissing duidelijk blijkt dat ‘De Duitse autoriteiten 

lieten de Belgische autoriteiten op 08/03/2010 weten dat het verzoek tot terugname wordt ingewilligd 

(…) Duitsland heeft de Conventie van Genève van 28/07/1951 ondertekend en neemt net als België 

een beslissing over een asielaanvraag op basis van deze Conventie en beslist op eenzelfde objectieve 

manier over de aangebrachte gegevens in een asielverzoek. Bovendien geeft betrokkene geen enkele 

informatie over een niet correcte of onmenselijke behandeling door de Duitse autoriteiten. Verder moet 

worden vastgesteld dat Duitsland aan betrokkene de mogelijkheid zal geven om een asielaanvraag in te 

dienen. De asielaanvraag van betrokkene zal behandeld worden volgens de hoge standaarden die 

voorvloeien uit het Gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Europese lidstaten.’ Verder 

blijkt uit de eerste bestreden beslissing dat ‘de onderbrenging en verzorging van asielzoekers wordt 

gezien als een basisvoorziening. De onderbrenging bestaat uit opnamecentra, gemeenschappelijke 

centra of gedecentraliseerde centra en wordt door de verschillende deelstaten geregeld. Asielzoekers 

kunnen er beroep doen op kostenloze medische verzorging en kunnen doorverwezen worden naar 

gespecialiseerde medische zorg. Mijnheer kan hier indien nodig ook beroep op doen.’ 

 

De verzoekende partijen verwijzen naar arrest nr. 67703 van de Raad van State dat stelt dat als het 

verslag van een controlearts afwijkt van de conclusie van een specialist, terwijl er geen onenigheid is 

over de aard van de aandoening, alle argumenten voor die afwijking expliciet gemaakt moeten worden. 

Vooreerst wijst de Raad erop dat de verzoekende partijen slechts op een algemene wijze verwijzen naar 

het vermelde arrest zonder deze in concreto op hen toepasselijk te maken. Voorts wijst de Raad erop 

dat het advies van de ambtenaar-geneesheer in casu omstandig motiveert waarom er vanuit medisch 

standpunt dan ook geen bezwaar gemaakt wordt tegen een terugkeer naar Duitsland. Er wordt gewezen 

op de mogelijkheid tot behandeling en endocrinologische opvolging beschikbaar is in Duitsland, de 

toegankelijkheid van de zorgen in Duitsland, mogelijkheid om beroep te doen op kostenloze medische 

verzorging en doorverwijzing naar gespecialiseerde medische zorg. De verzoekende partijen tonen 

verder ook niet aan welke andere argumenten en elementen de ambtenaar-geneesheer diende op te 

nemen in zijn verslag. Evenmin worden er argumenten aangebracht die zouden kunnen wijzen op de 

onjuistheid van voormeld besluit. 

 

Voorts verwijzen de verzoekende partijen naar verschillende arresten van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, met name arrest nr. 32 516 van 8 oktober 2009 en arrest nr. 44 576 van 3 

juni 2010. Het arrest van 8 oktober 2009 met nummer 32 516 betreft een vordering tot schorsing bij 
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uiterste dringende noodzakelijkheid van een bijlage 26 quater. De bijlage 26 quater wordt geschorst 

omdat prima facie de gevolgen van de onderbreking van een post-operatieve behandeling niet 

onderzocht werden en dat de verantwoordelijke lidstaat evenmin over deze specifieke gegevens omtrent 

de gezondheidstoestand van de verzoekende partij ingelicht werd. In het arrest van 3 juni 2010 met 

nummer 44 576 wordt de bestreden beslissing vernietigd omdat de ambtenaar-geneesheer niet 

uiteenzet op welke gegevens hij zich baseert om te stellen dat één van de verzoekende partijen kan 

reizen, terwijl een neuroloog uiteengezet heeft waarom deze verzoekende partij niet kan reizen. In casu 

wordt er wel gemotiveerd waarom de verzoekende partij kan reizen. Daar de feitelijke omstandigheden 

verschillend zijn, kunnen de verzoekende partijen zich niet dienstig op deze arresten beroepen.  

 

De verzoekende partijen maken met hun betoog op generlei wijze aannemelijk dat voormelde motivering 

niet afdoende zou zijn en de gemachtigde van de staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid niet in 

alle redelijkheid tot de door hem in de bestreden beslissingen gedane vaststellingen kon komen. Het feit 

dat de verzoekende partijen het niet eens zijn met de gevolgtrekkingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris volstaat evenwel niet om de motieven te weerleggen. De gemachtigde van de 

staatssecretaris is in casu alle pertinente gegevens nagegaan die hij noodzakelijk acht om zijn 

beslissingen te kunnen nemen. Met hun betoog maken de verzoekende partijen niet aannemelijk dat de 

bestreden beslissingen zijn genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of 

met overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. De verzoekende 

partijen maken geen schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet aannemelijk. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.3 In een tweede middel voeren de verzoekende partijen een schending aan van artikel 3 van het 

Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM) en van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer specifiek 

de zorgvuldigheidsplicht, de manifeste appreciatiefout en de evenredigheidsplicht. 

 

Ter adstruering stellen de verzoekende partijen wat volgt: 

 

“(…)“Er werd gevonnist in een arrest nr, 14397 gewezen door de RvV op 25/07/2008 dat een 

verwijderingmaatregel t.a.v. een vreemdeling, zonder dat de ingeroepen medische elementen 

onderzocht werden, art. 3 EVRM schendt wanneer nergens uit de motivering blijkt dat de administratie 

onderzocht heeft of de ziekte ingeroepen door verzoekers, een reëel risico met zich meebrengt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling in geval van terugkeer naar het land van herkomst.  

 

Eveneens oordeelde de Raad van State op 19/12/1997 (nr, 70443) dat een weigeringbeslissing die niet 

op alle aangebrachte medische redenen antwoordt, kan het risico op een mensonterende behandeling 

niet uitsluiten en schendt art. 3 EVRM.. 

 

 In casu heeft tegenpartij niet alle aangebrachte medische redenen onderzocht, al was het maar gelet 

op het stilzwijgen tegenover de toegankelijkheid en continuïteit van zorg in Duitsland. 

 

Wat Duitsland betreft, werd niet gemotiveerd betreffende de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van 

de zorgen voor illegaal verblijvende vreemdelingen in dit land. 

 

Op de koop toe, zwijgt tegenpartij met allen talen over de financiële onmogelijkheid van verzoeker om 

zich de nodige medicatie aan te schaffen. 

 

De mensonterende behandeling door tegenpartij is des te erger gelet op de waarschuwing van de 

behandelende geneesheer, nu tegenpartij zelf toegeeft dat de aangehaalde aandoeningen een ernstig 

risico kunnen inhouden voor het leven op de fysieke integriteit van verzoeker.” 

 

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat de verzoekende partijen zullen 

overgebracht worden naar Duitsland en niet naar Kosovo, dat de bestreden beslissing wel degelijk een 

antwoord geeft op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van medische zorgen in Duitsland, dat indien 

de verzoekende partijen illegaal wensen te blijven in Duitsland dit hun eigen keuze is en dat Duitsland 

overeenkomstig de Dublin-II verordening een oplossing dient te vinden voor deze mensen. 
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In haar repliekmemorie voeren de verzoekende partijen dezelfde uiteenzetting aan als in hun eerste 

middel. 

 

2.4 Waar de verzoekende partijen de schending van artikel 3 van het EVRM aanvoeren, wordt 

opgemerkt dat de bepaling van artikel 3 vereist dat zij doet blijken van de aanwezigheid van ernstige en 

zwaarwichtige gronden om aan te nemen dat zij in het land van herkomst een ernstig en reëel risico 

loopt te worden blootgesteld aan foltering en mensonterende behandeling. De bescherming verleend via 

artikel 3 van het EVRM zal immers in slechts uitzonderlijke gevallen toepassing vinden. Diegene die 

aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt, zal zijn beweringen moeten staven met een begin van bewijs, 

zodat inzonderheid een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich 

niet volstaat om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. 

 

Uit de bespreking van het eerste middel blijkt duidelijk dat de verwerende partij onderzocht heeft of de 

ziekte ingeroepen door de eerste verzoekende partij een reëel risico met zich meebrengt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling in geval van terugkeer naar het land van verblijf. De 

bestreden beslissing stelt uitdrukkelijk dat ‘geen bewijs aanwezig (is) dat een terugkeer naar het land 

van verwijzing 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).’ Voorts tonen de verzoekende partijen ook 

niet aan dat niet op alle argumenten geantwoord werd of dat de motieven onjuist zijn. Uit de bespreking 

van het eerste middel blijkt uitdrukkelijk dat op de beschikbaarheid, de toegankelijkheid en de 

continuïteit van de zorg in Duitsland werd ingegaan. Voorts wijst de Raad erop dat de verzoekende 

partijen in hun aanvraag van 11 juli 2009 niet uitdrukkelijk hebben gesteld dat het voor hen financieel 

onmogelijk is om zich de nodige medicatie aan te schaffen. Daarenboven wordt in de bestreden 

beslissing uitdrukkelijk gesteld “Uit informatie uit het administratief dossier blijkt dat de onderbrenging 

en verzorging van asielzoekers wordt gezien als een basisvoorziening. De onderbrenging bestaat uit 

opnamecentra, gemeenschappelijke centra of gedecentraliseerde centra en wordt door de verschillende 

deelstaten geregeld. Asielzoekers kunnen er beroep doen op kostenloze medische verzorging en 

kunnen doorverwezen worden naar gespecialiseerde medische zorg. Mijnheer kan hier indien nodig ook 

beroep op doen.” De Raad wijst erop dat de verzoekende partijen dit niet weerleggen. De verzoekende 

partijen maken bijgevolg geen schending van artikel 3 EVRM aannemelijk.  

 

Er dient op te worden gewezen dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt 

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

(RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Uit de bespreking hierboven blijkt 

dat de verwerende partij zich bij het nemen van de eerste bestreden beslissing gebaseerd heeft op alle 

aangehaalde medische argumenten in de aanvraag, alsook op de adviezen gegeven door de arts van 

de verzoekende partij en de ambtenaar-geneesheer, de geneesmiddelen-databank Delphicare 

geraadpleegd heeft en informatie opgevraagd heeft omtrent de voorwaarden om aanspraak te kunnen 

maken op medische voorzieningen in Duitsland, en derhalve zorgvuldig te werk is gegaan. Aldus werd 

het zorgvuldigheidsbeginsel niet geschonden. 

 

Wat het evenredigheidsbeginsel betreft, wijst de Raad erop dat het evenredigheidsbeginsel als concrete 

toepassing van het redelijkheidsbeginsel de Raad niet toelaat het oordeel van het bestuur over te doen, 

maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door 

het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82 301). De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire 

bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich op zicht van 

de opgegeven motieven tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is, wat in casu niet het geval is. Uit de voormelde bespreking blijkt dat de verwerende 

partij op basis van de objectieve gegevens aanwezig in het dossier in alle redelijkheid tot de huidige 

beslissing kon komen. Een schending van het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het 

redelijkheidsbeginsel wordt niet aangetoond. Voorts laten de verzoekende partijen uiteen te zetten op 

welke andere manier ze het evenredigheidsbeginsel geschonden achten.  

   

Het tweede middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien november tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. Ch. BAMPS, kamervoorzitter, 

 

mevr. S. DONNEAUX, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. DONNEAUX Ch. BAMPS 

 


