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 nr. 51 516 van 24 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 WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

20 september 2010 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring 

te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

van 18 augustus 2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de 

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

verwijdering van vreemdelingen ongegrond verklaard wordt en van de beslissingen van de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 18 augustus 2010 tot weigering van verblijf met 

bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 23 september 2010 waarbij de zaak wordt toegewezen aan de IIde kamer. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 november 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

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

en van advocaat N. LUCAS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster verklaart de Kosovaarse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X. Verzoeker 

verklaart de Kosavoaarse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X.  

Op 5 september 2009 dienen verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 

9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
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vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Deze aanvraag wordt 

op 1 juli 2010 ontvankelijk doch ongegrond verklaard.  

 

Op 25 februari 2010 dienen verzoekers in België een asielaanvraag in en verklaren ze op 1 juni 2009 

het Rijk te zijn binnengekomen.  

 

Uit het Hit Eurodac-verslag van 25 februari 2010 blijkt dat op 14 juni 2004 en 8 februari 2008 in 

Duitsland vingerafdrukken van verzoeker werden genomen. 

 

Op 2 maart 2010 worden de Duitse autoriteiten verzocht verzoekers terug te nemen op grond van artikel 

16.1.e van de Europese Verordening 343/2003/EG 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 één van de lidstaten wordt 

ingediend (hierna: de Verordening 343/2003). 

 

Op 16 maart 2010 verklaren de Duitse autoriteiten zich akkoord met de terugname van verzoekers. 

 

Op 8 juli 2010 heeft de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid zowel ten 

aanzien van verzoeker als ten aanzien van verzoekster een beslissing genomen tot weigering van 

verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater).  

 

Tegen de beslissing van 1 juli 2010 en de beslissingen van 8 juli 2010 hebben verzoekers een vordering 

tot schorsing en een annulatieberoep ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Op 17 

augustus 2010 heeft de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de beslissing 

van 1 juli 2010 met betrekking tot de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ingetrokken. Op 18 augustus 2010 heeft de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Migratie- en asielbeleid de beslissing van 8 juli 2010 met betrekking tot weigering van verblijf met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) ingetrokken. 

 

Op 18 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: 

 

“Art.9ter : 

Onder verwijzing naar aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 08/09/2009 werd ingediend 

door : 

 

(G., A.) (…) 

+ partner : (M., S.) (…),  

+ kind :  (G., A.) (…),  

  (G. A.) (…), 

nationaliteit : Kosovo 

adres : (…) 

 

in toepassing van art. 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) : 

 

Betrokkenen dienen via hun advocaat een aanvraag in op basis van bovenstaand artikel 9ter. Ze haal-

den hierin medische redenen aan voor mijnheer A. G. (…). Hun beweringen staafden ze met medische 

attesten. De aanvraag werd onderzocht in functie van een terugkeer naar Duitsland, het land waar ze in 

het kader van de Dublin-overeenkomst het einde van hun asielprocedure dienen af te wachten, en niet 

Kosovo hun herkomstland. 

 

De medische attesten werden onderzocht door de controlearts. Deze gaf ons een advies op 24 juni 

2010. Dit advies zit in gesloten omslag bij deze beslissing. Uit dit advies kunnen we afleiden dat 
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mijnheer lijdt aan verschillende aandoening waarvoor hij een behandeling volgt. De verwachte duur van 

de behandeling is onbepaald en er is een opvolging door specialisten nodig. 

Deze behandeling en opvolging zijn beschikbaar in Duitsland. 

Uit het advies leiden we voorts nog af dat betrokkene ook kan reizen maar dat de aanwezigheid van zijn 

gezin wel aangeraden is. 

De controlearts meent dan ook te kunnen besluiten dat de aandoeningen, hoewel deze kunnen 

beschouwd  worden als aandoeningen voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene indien 

deze niet adequaat worden behandeld, geen reëel risico inhouden op onmenselijke of vernederende 

behandeling, gezien deze behandeling en opvolging beschikbaar is in Duitsland. 

 

Uit informatie die zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat de onderbrenging en verzorging van 

asielzoekers in Duitsland wordt gezien als een basisvoorziening. De onderbrenging gebeurt in 

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 indien nodig hier ook 

beroep op doen. 

 

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, 

Duitsland. 

Bijgevolg is geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar het land van verwijzing, Duitsland 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 te willen overhandigen.” 

 

Op 18 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid ten 

aanzien van verzoeker de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 

Dit is de tweede bestreden beslissing, die als volgt luidt: 

 

En exécution de l'article 71/3, § 3, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et 

modifié par l’arrêté royal du 27 avril 2007, le séjour dans le Royaume est refusé  

 

à la personne qui déclare se nommer (G. A.) (…),  

être de nationalité Kosovo,  

qui a introduit une demande d’asile.  

 

Motif de la décision:  

La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, lequel incombe à l’Allemagne (1) 

en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 16(1)(e) du Règlement 343/2003.  

Considérant que les autorités allemandes ont marqué leur accord pour la reprise de l’intéressé en date 

du 16/03/2010;  

Considérant qu’additionnellement l’article 13 du présent règlement peut être mentionné quant à la 

détermination de l’état responsable de l’examen de la demande d’asile;  

Considérant que l’intéressé a déjà introduit une demande d’asile en Allemagne;  

Considérant que lors de son audition à l’Office des étrangers, le requérant a déclaré avoir choisi la 

Belgique car il a son oncle, G. H. (…) et des cousins G.: I.,K. (…) et X. (…) qui se en Belgique;  

Considérant que cet argument ne peut constituer une dérogation à l’application du Règlement 

343/2003;  

Considérant que l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des 

Libertés Fondamentales ne vise que des liens de consanguinité suffisamment étroits; la protection 

offerte par cette disposition concerne essentiellement la famille restreinte aux ascendants et 

descendants directs et ne s’étend qu’exceptionnellement à d’autres proches qui peuvent jouer un rôle 

important au sein de la famille;  
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Considérant que l’exécution de la décision de refus de séjour avec un ordre de quitter le territoire 

(26quater) n’interdira pas au requérant d’entretenir des relations suivies avec son oncle et ses cousins à 

partir du territoire allemand;  

Considérant que l’intéressé est venu en Belgique accompagné de son épouse (M. S. (…)), son 

enfant (G. A. (…)), ses parents et ses frères;  

Considérant que l’Allemagne a également marqué son accord pour la reprise de son épouse, de son 

enfant, de ses parents et de ses frères;  

Considérant que l’Allemagne est un pays respectueux des droits de l’Homme doté d’institutions 

démocratiques; Considérant que l’Allemagne est signataire de la Convention de Genève, qu’elle est 

partie à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et qu’elle est 

pourvue de juridictions indépendantes auxquelles le requérant pourrait recourir en cas de décision 

négative, ou de demande d’asile non traitée avec objectivité; qu’en outre, au cas où les autorités 

allemandes décideraient de rapatrier le requérant en violation de l’article 3 de la Convention de 

sauvegarde, celui-ci, pourrait, tous recours épuisés, saisir la Commission européenne des droits de 

l’Homme et lui demander, sur base de l’article 39 de son règlement intérieur, de prier lesdites autorités 

de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet organe;  

Considérant que les autorités belges disposent d’un délai de six mois à partir de l’accord allemand pour 

transférer l’intéressé vers l’Allemagne;  

Considérant qu’il a été décidé d’envoyer par recommandé la décision de refus de séjour avec ordre de 

quitter le territoire (annexe 26 quater) à l’intéressé et son épouse, Madame Mehmeti Samanta, car tous 

les membres de la famille ne se présentaient jamais au complet aux convocations de l’Office des 

Etrangers;  

Considérant que l’intéressé a invoqué des problèmes d’ordre médicaux;  

Considérant que les médecins du service RHR ont étudié le dossier médical de l’intéressé suite à 

l’introduction d’une demande de régularisation sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et 

que celle-ci a été jugée non fondée ;  

Considérant que l’Allemagne dispose d’une infrastructure médicale de qualité et d’un corps médical 

compétent." 

 

Op 18 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid ten 

aanzien van verzoekster de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten. Dit is de derde bestreden beslissing, die als volgt luidt: 

 

“La Belgique n’est pas responsable de examen de la demande d’asile, lequel incombe â l’Allemagne (1) 

en application de l’article 51/5 de la bi du 15 décembre 1980 relative l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 16(1)(e) du Règlement 343/2003. 

Considérant que les autorités allemandes ont marqué leur accord pour la reprise de l’intéressée en date 

du 17/03/2010; 

Considérant qu’additionnellement l’article 13 du présent règlement peut être mentionné quant â la 

détermination de l’état responsable de ‘examen de la demande d’asile; 

Considérant que l’intéressée a déjà introduit une demande d’asile en Allemagne; 

Considérant que lors de son audition â l’Office des étrangers, la requérante n’a donné aucune raison 

particulière pour justifier le choix de la Belgique pour l’introduction de sa demande d’asile, elle a juste 

déclaré qu’elle a suivi son man, Monsieur G. A. (…); 

Considérant que l’Allemagne a également marqué son accord pour la reprise de son époux, Monsieur 

G. A. (…); 

Considérant que l’Allemagne est un pays respectueux des droits de ‘Homme doté d’institutions 

démocratiques; 

Considérant que l’Allemagne est signataire de la Convention de Genève, qu’elle est partie â la 

Convention de sauvegarde des droits de ‘Homme et des libertés fondamentales et qu’elle est pourvue 

de juridictions indépendantes auxquelles la requérante pourrait recourir en cas de décision négative, ou 

de demande d’asile non traitée avec objectivité; qu’en outre, au cas ou les autorités allemandes 

décideraient de rapatrier la requérante en violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde, celle-

ci, pourrait, tous recours épuisés, saisir la Commission européenne des droits de l’Homme et lui 

demander, sur base de l’article 39 de son règlement intérieur, de prier lesdites autorités de surseoir â 

l’exécution du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet organe; 

Considérant que l’intéressée a invoqué des problèmes d’ordre médicaux; 

Considérant que les médecins du service RHR ont étudié le dossier médical de l’intéressée suite â 

l’introduction d’une demande de régularisation sur base de l’article 9ter de la bi du 15 décembre 1980 et 

que celle-ci a été jugée non fondée; 
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Considérant que l’Allemagne dispose d’une infrastructure médicale de qualité et d’un corps médical 

compétent. 

Pour tous ces motifs, les autorités belges estiment ne pas pouvoir faire application de l’article 3.2 du 

Règlement 343/2003. 

En conséquence, la prénommée doit quitter le territoire du Royaume au plus tard 5 jours après la date 

de notification et se présenter auprès des autorités allemandes. 

Au cas ou elle le souhaiterait, Madame M. S. (…) pourra bénéficier dune assistance de la part des 

services compétents belges (Office des étrangers). afin d’organiser son voyage pour Allemagne, comme 

indiqué dans ‘annexe à la présente." 

 

Op 23 september 2010 wordt onderhavige zaak door de eerste voorzitter van de Raad voor Vreemde-

lingenbetwistingen toegewezen aan de IIde kamer. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de 

Vreemdelingenwet en van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen. 

 

2.1.1. In de uiteenzetting voeren verzoekers eveneens de schending aan van artikel 2 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Verzoekers adstrue-

ren hun middel als volgt: 

 

“De door hun raadsman aangetekend op 05/09/2009 ingediende aanvraag tot medische regularisatie 

steunde namelijk op een gedetailleerd medisch attest MEDIMMIGRANT en op een medisch attest type 

Dienst Vreemdelingenzaken ingevuld door Dr. S. (…) en psycholoog V. (…) voor verzoeker. 

 

De arts stelde vast dat zij lijdt aan een posttraumatisch stress syndroom (PTSS), depressie en angst-

symptomen waarvoor de opvolging door een psychiater vereist is, dat een regelmatige behandeling 

voorzien is, dat er diverse complicaties zich kunnen voortdoen, dat er zich ernstige gezondheidsrisico’s 

kunnen voortdoen 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 absoluut onmogelijk is, aangezien een herconfrontatie met 

het verleden aanleiding kan geven tot psychische decompensatie, en dat de aanwezigheid van het 

gezin vereist is ter ondersteuning van verzoeker; dat ten slotte verzoeker niet kan reizen en in 

behandeling is bij psycholoog V. (…). 

 

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. 

 

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

aan aandoeningen die een reële risico kunnen inhouden voor zijn leven op fysieke integriteit indien deze 

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

vernederende behandeling, gezien deze behandeling en psychotherapeutisch opvolging beschikbaar 

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

het and van uitwijzing, Duitsland 

 

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

blijkt geen medische contra-indicatie om te reizen. 

 

Deze medische adviseur stelde 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 medisch advies.” 

 

Tegenpartij is daar in eerste instantie niet op ingegaan, en heeft haar vorige beslissing van 07/07/2010 

ingetrokken nadat deze beslissing aangevochten werd op 16/07/2010 vor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen. 
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Echter, steunend op hetzelfde medisch advies van 24/06/20 10, nam tegenpartij opnieuw een beslissing 

van ongegrondheid van de regularisatieaanvraag, mits een lichte aanpassing van diens motivatie. 

 

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 29/07/1 981. 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 verge-

lijkende 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, (stukken 10-11) 

 

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 12). 

 

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

heid, 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, precies gelet op de weigerings-

beslissing in Duitsland. 

 

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

lingen 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 toeganke-

lijk 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. 

Bovendien steunt tegenpartij haar weigeringsbeslissing van regularisatie op twee tegenstrijdige elemen-

ten, nl. in de 1ste paragraaf van de redenen leest men: 
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“Hieruit blijkt dat de aandoeningen bij betrokkenen, alhoewel deze beschouwd worden als aandoening-

en die een reëel risico kunnen inhouden voor het leven of de fysieke integriteit, indien …” 

 

terwijl in de 4de paragraaf van de redenen net het tegenovergestelde staat, nI.: 

 

“1. Derhalve blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of 

de fysieke integriteit...” 

 

Aldus heeft tegenpartij zowel haar materiële als haar formele motivatieplicht kennelijk miskend. 

 

Ten slotte 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.” 

 

2.1.2. De verwerende partij wijst er vooreerst op dat bij lezing van verzoekers’ verzoekschrift blijkt dat ze 

daarin niet enkel inhoudelijke kritiek leveren, maar dat zij er ook in slagen de motieven vervat in de in 

casu bestreden beslissingen weer te geven en daarbij blijk geven kennis te hebben van de motieven 

vervat in deze beslissingen. De verwerende partij is van oordeel dat op grond van deze vaststellingen 

dient te worden besloten dat verzoekers het vereiste belang ontberen bij de betrokken kritiek. De 

verwerende partij stelt dat de formele motiveringsplicht geen ander doel heeft dan het in kennis stellen 

van de bestuurde van de redenen die ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte 

genomen bestuurshandelingen, zodanig dat deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om 

daartegen op te komen met de ter beschikking staande rechtsmiddelen, terwijl de voormelde vaststelling 

impliceert dat deze wettelijke doelstelling bereikt is. Met betrekking tot de ingeroepen schending van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet wijst de verwerende partij vooreerst op de bevoegdheid van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en citeert ze artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Uit het 

administratief dossier blijkt dat het dossier van verzoekers door de ambtenaar-geneesheer aan een zeer 

degelijk onderzoek werd onderworpen, doch dat diende besloten te worden dat de medische 

aandoening niet voldoet aan de vereisten van artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet. De verwerende 

partij meent dat de beschouwingen van verzoekers geen afbreuk kunnen doen aan de motieven van de 

bestreden beslissingen. Verzoekers menen ten onrechte dat de eerste bestreden beslissing onvoldoen-

de zou zijn gemotiveerd omdat niet wordt gepreciseerd uit welke stukken de gemachtigde zijn informatie 

gehaald heeft. De betreffende stukken bevinden zich immers in het administratief dossier en verzoekers 

kunnen dit steeds op de Dienst Vreemdelingenzaken raadplegen. Voorts meent de verwerende partij dat 

verzoekers evenmin gevolgd kunnen worden waar zij voorhouden dat, gelet op Duitse bevel om het 

grondgebied te verlaten, de verwerende partij ook had moeten onderzoeken of de nodige verzorging 

aanwezig is in Kosovo. De verwerende partij stelt dat verzoekers verwijzen naar het Duitse bevel om het 

grondgebied te verlaten, doch zien over het hoofd dat Duitsland eerst zal dienen te oordelen over de 

asielaanvraag van verzoekers. Het staat bijgevolg geenszins vast dat verzoekers naar Kosovo zullen 

moeten terugkeren. De verwerende partij meent dat zij haar verplichtingen voldaan heeft en ziet niet in 

waarom zij de verzorgingsmogelijkheden in Kosovo had dienen na te gaan. Voorts legt de verwerende 

partij uit waarom verzoekers niet dienstig kunnen verwijzen naar de aangehaalde arresten van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De verwerende partij benadrukt tevens dat zij niet betwist dat de 

aandoeningen ernstig zijn, maar beklemtoont dat verzoekers op geen enkele wijze aantonen dat hun 

aandoeningen een reëel risico inhouden voor hun leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhouden 

op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het 

land van verwijzing. Zoals in de bestreden beslissing wordt gesteld is er in Duitsland een adequate 

behandeling en opvolging aanwezig. Bijgevolg kan niet zomaar ongestaafd gesteld worden dat “er 

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

medische behandeling tot gevolg zal hebben.” Voorts meent de verwerende partij dat de beschouwing-

en van verzoekers dat de bestreden beslissing tegenstrijdigheden bevat, berusten op een onvolledige 

lezing van de eerste bestreden beslissing. De verwerende partij herhaalt wat in de eerste paragraaf van 

deze beslissing gesteld wordt. Tot slot stelt de verwerende partij dat verzoekers niet voor het eerst in het 

verzoekschrift naar stukken kunnen verwijzen die niet eerder neergelegd zijn. De gemachtigde van de 

staatssecretaris kan immers niet verweten worden dat er geen rekening werd gehouden met stukken 

waarvan hij geen kennis had bij het nemen van de bestreden beslissing.  

 

2.1.3. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 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 hij kan 
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beoordelen 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 eerste bestreden beslissing geeft duidelijk het 

determinerend motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de eerste 

bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 9ter 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 verblijfs-

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

beslissing geven ook duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan deze werden genomen. 

In de motivering van deze 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 verzoekers’ asielaanvraag.  

 

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 over-

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

dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is 

(RvS 27 oktober 2006, nr. 164 171 en 27 juni 2007, nr. 172 821).  

 

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt om 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 (RvS 26 maart 2002, nr. 

105 103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissingen kennen, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekers bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat 

oogpunt wordt onderzocht. In casu houdt nazicht van de materiële motiveringsplicht eveneens nazicht in 

van de aangevoerde schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101 624). 

 

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. (…). 

§2. (…) 

§3. (…) 

§4. (…)" 

 

Verzoeker dient 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 verzoeker zal dienen te verblijven, in casu 

Duitsland, een adequate behandeling mogelijk is. Deze vereiste van een adequate behandeling wordt 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 van 13 

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 beschikbaar-

heid is van medische zorgen voor zijn ziekte. 

 

Het determinerend motief van de eerste bestreden beslissing bestaat erin dat verzoeker niet heeft 

aangetoond dat hij aan een ziekte lijdt die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit. 

Evenmin heeft verzoeker aangetoond dat hij 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 

hij gewoonlijk verblijft, in casu Duitsland. In het advies van 24 juni 2010 besluit de ambtenaar-

geneesheer: “Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten deze PTSS, depressie en 

angstsymptomen 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 opvolging beschikbaar zijn in Duitsland. Derhalve is er vanuit medisch 

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

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

die zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat de onderbrenging en verzorging van asielzoekers 

in Duitsland wordt gezien als een basisvoorziening. De onderbrenging gebeurt in 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 indien nodig hier ook beroep 

op doen.” De Raad wijst er tevens op dat in verzoekers’ aanvraag geen elementen opgenomen werden 

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

verder te motiveren dan ze in casu gedaan heeft.  

 

Waar verzoekers stellen dat de verwerende partij niet aantoont op basis van welke stukken zij haar 

informatie verkregen heeft, wijst de Raad 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 28 juli 2010 waarin de voorwaarden 

om aanspraak te kunnen maken op medische voorzieningen vermeld zijn, kopies van de documenten 

die afgeprint werden op www.delphicare.be, kopies van informatie gevonden op www.med-

kolleg.de/index.e.htlm en op www.gelbeseiten.de/yp/quick.yp. Verzoekers kunnen het administratief 

dossier te allen tijde raadplegen bij de verwerende partij. Hiervoor dienen verzoekers de verwerende 

partij te contacteren. Verzoekers tonen niet aan dat zij dit gevraagd hebben en dat de verwerende partij 

dit geweigerd heeft. Voorts wordt in het medisch verslag van 24 juni 2010, dat tevens ter kennis van 

verzoekers gebracht werd, vermeld dat “Verwijzend naar de informatie dd. 2306.2010 afkomstig van de 

geneesmiddelendatabank Delphi Care (met informatie over Belgische en buitenlandse specialiteiten via 

www delphicare.be) blijkt dat Seroquel verkrijgbaar is in Duitsland. Ook andere psychofarmaca zijn 

verkrijgbaar in Duitsland, zoals bijvoorbeeld alprazolam (dit is een benzodiazepine/anxiolyticum), 

diazepam (dit is eveneens een benzodiazepine), escitalopram (dit is een antidepressivum en meer 

specifiek een SSRI of selectieve serotonine-heropnameremmer), mirtazapine (behoort tot de tricyclische 

en aanverwante antidepressiva), venlafaxine (behoort eveneens tot de tricyclische en aanverwante 

antidepressiva) en risperidon (dit is een neurolepticum/antipsychoticum). Verwijzend naar de informatie 

dd. 23.06.2010, bekomen via pj// med-kolleg.de/index_e.html, blijkt dat er in Duitsland psychiaters 

werkzaam zijn. Verwijzend naar de informatie dd. 23.06.2010, bekomen via de duitse gouden gids 

(bekomen via http://www.qelbeseitende/yo/quçj) blijkt dat er in Duitsland psychiatrische ziekenhuizen, 

psychiatrische dagziekenhuizen en psychiatrische poliklinieken zijn en dat psychotherapie beschikbaar 

is in Duitsland.” Verzoekers kunnen bijgevolg niet dienstig voorhouden dat de verwerende partij nalaat 

te preciseren op basis van welke stukken zij haar informatie verkregen heeft. 

 

Wat betreft de stukken die verzoekers 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, en waarnaar verzoekers ter terechtzitting 

verwijzen om te concluderen ze geen toegang zullen hebben tot de medische voorzieningen in 

Duitsland merkt de Raad op dat hij in het voorliggend geschil overeenkomstig artikel 39/2 van de 

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

verzoekers in wezen een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak. Het opportuniteits-

onderzoek behoort niet tot de bevoegdheid van de Raad. Deze stukken werden daarenboven niet aan 
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de verwerende partij overgemaakt voor het nemen van de bestreden beslissingen, zodat deze er ook 

geen rekening mee kon houden. Ten overvloede wijst de Raad erop dat uit de bijgebrachte stukken niet 

blijkt dat verzoekers geen toegang zullen hebben tot de medische voorzieningen in Duitsland. In zoverre 

verzoekers menen dat bepaalde medische voorzieningen ten volle door henzelf betaald zullen moeten 

worden, wijst de Raad erop dat verzoekers voor het nemen van de bestreden beslissingen niet aange-

voerd hebben dat het voor hen financieel onmogelijk is om bepaalde kosten zelf te betalen. 

 

Verzoekers stellen ook dat als het verslag van een controle-arts afwijkt van de conclusie van een 

specialist, terwijl er geen onenigheid is over de aard van de aandoening, alle argumenten voor die 

afwijking expliciet uiteengezet moeten worden. Vooreerst wijst de Raad erop dat verzoekers een 

algemene stelling in hun verzoekschrift uiten 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 geen bezwaar gemaakt wordt tegen een terugkeer naar Duitsland. 

Er wordt gewezen op de toegankelijkheid van de geneesmiddelen, de mogelijkheid tot behandeling in 

gespecialiseerde psychiatrische ziekenhuizen en voorzieningen en uiteengezet waarom er geen strikte 

medische contra-indicatie is om te reizen. Verzoekers 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 verzoekers naar verschillende arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

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 verzoeker kan reizen. Het tweede arrest 

van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarnaar in het verzoekschrift verwezen wordt betreft 

een vordering tot schorsing bij 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 omdat de verantwoordelijke lidstaat evenmin over deze 

specifieke gegevens omtrent de gezondheidstoestand van de verzoekende partij ingelicht werd. Daar de 

feitelijke omstandigheden verschillend zijn, kunnen verzoekers zich niet dienstig op deze arresten 

beroepen.  

 

Met hun betoog maken verzoekers 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. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissingen te schragen. Verzoekers maken geen schending van de materiële motiveringsplicht of van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet aannemelijk. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2. In een tweede middel voeren verzoekers de 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 

(EVRM) en van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer specifiek de zorgvuldigheidsplicht, de 

manifeste appreciatiefout en de evenredigheidsplicht. 

 

2.2.1. Verzoekers menen dat in casu artikel 3 van het EVRM geschonden werd omdat in casu niet alle 

aangebrachte medische reden onderzocht werden. Daarenboven wordt geen rekening gehouden met de 

financiële mogelijkheden van verzoekers om zich de nodige medicatie te verschaffen. Verzoekers 

adstrueren hun middel als volgt:  

 

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

maatregel ten aanzien van een vreemdeling, zonder dat de ingeroepen medische elementen onderzocht 

werden, schendt art. 3 EVRM 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. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 van 13 

Wat Duitsland betreft, werd alleen maar gemotiveerd betreffende de beschikbaarheid, maar niet naar de 

effectieve toegankelijkheid van de zorgen in dit land, nu vaststaat dat zij er ook geweigerd werden en er 

illegaal verbleven.. 

Op de kop 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 verzoekster.” 

 

2.2.2. De verwerende partij stelt dat de bestreden beslissing afdoende motiveert omtrent alle medische 

elementen die door verzoekers ingeroepen werden. Het terugleiden van een vreemdeling zou ten 

aanzien van artikel 3 EVRM een probleem kunnen doen rijzen wanneer er ernstige en duidelijke redenen 

zijn om te geloven dat de betrokkene een risico loopt op foltering of onmenselijke of vernederende 

handelingen, doch deze bepaling impliceert geenszins dat een vreemdeling zonder meer het recht heeft 

het grondgebied van een bepaalde staat binnen te komen of er te verblijven. De verwerende partij zet 

haar verweer als volgt uiteen: 

 

“In hun tweede middel werpen verzoekers een schending op van art. 3 EVRM en van de beginselen van 

behoorlijk bestuur, meer specifiek de zorgvuldigheidsplicht, de manifeste appreciatiefout en de 

evenredigheidsplicht. 

Betreffende de vermeende schending van art. 3 EVRM merkt de verwerende partij op dat aan het door 

verzoekers bedoelde verdragsvoorschrift is voldaan wanneer de bestreden beslissing tot stand is 

gekomen met eerbiediging ervan, daar de verwerende partij de uit dit voorschrift voortvloeiende 

verplichtingen slechts kan waarborgen binnen het eigen grondgebied (R.v.St. nr. 38.363, 19.12.1991,Arr. 

R.v.St. 1991, z.p.). 

Bovendien laat de verwerende partij gelden dat de bestreden beslissing verzoeker geenszins verplicht 

terug te keren naar zijn land van herkomst, doch enkel de verplichting inhoudt tot het verlaten van het 

grondgebied van het Rijk en zich aan te melden in Duitsland (cf. R.v.St. nr. 50.187, 14.11.1994, ennr. 

50.130, 9.11.1994,Arr. R.v.St. 1994,z.p.). 

Terwijl de bestreden beslissing afdoende motiveert omtrent alle medische elementen die door verzoekers 

werden ingeroepen. 

Het terugleiden van een vreemdeling zou ten aanzien van het art. 3 EVRM een probleem kunnen doen 

rijzen wanneer er ernstige en duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene een risico loopt op 

folteringen, onmenselijke of vernederende handelingen, doch deze bepaling impliceert geenszins dat een 

vreemdeling zonder meer het recht heeft het grondgebied van een bepaalde staat binnen te komen of er 

te verblijven (Cass. 4 februari 1992,Arr. Cass. 1993,1, 148). 

Verder laat de verwerende partij gelden dat onder folteringen in de zin van art. 3 E.V.R.M. wordt 

begrepen, “die handelingen waarbij op doelbewuste wijze hevige pijn of ernstig leed van fysieke of 

psychische aard wordt toegebracht” (Arbitragehof nr. 51/94, 29 juni 1994, T. Vreemd. 1994, 253, noot 

VANHEULE, D.). 

Het Hof van Cassatie oordeelde reeds bij arrest dd. 4.2.1993 (nr. 9567) dat het uit het land zetten van 

een vreemdeling een schending van het art. 3 E.V.R.M. kan uitmaken, “in zoverre er ernstige en 

duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene, indien hij aan die Staat (waaruit hij gevlucht is) 

wordt over2eleverd, een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen, of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen, maar dat die bepaling evenwel niet impliceert 

dat een vreemdeling het recht heeft het grondgebied van een bepaalde Staat binnen te komen of er te 

verblijven. 

Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een 

inbreuk uit te maken op art. 3 EVRM. Een eventualiteit van art. 3 EVRM kan worden geschonden volstaat 

op zich niet (R.v.St. nr. 105.233 dd. 27.03.2002, R.v.St. nr. 105.262 dd. 28.03.2002, R.v.St. nr. 104.674 

dd. 14.03.2002, ...) 

 Verzoekers zijn derhalve verkeerdelijk de mening toegedaan dat art. 3 E.V.R.M. zou geschonden zijn. 

Verzoekers verwijten dat enkel gemotiveerd werd over de beschikbaarheid maar niet over de 

toegankelijkheid van de medische zorgen in Duitsland. 

Verzoekers beschouwingen falen in feite. In de eerste bestreden beslissing wordt immers uitdrukkelijk 

gesteld dat “asielzoekers kunnen er beroep doen op kostenloze medische verzorging en kunnen 

doorverwezen worden naar gespecialiseerde medische zorg.” 

De verwerende partij merkt op dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en 

Asielbeleid geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, de bestreden 

beslissingen heeft genomen. 
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De gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid handelde daarbij na 

grondig onderzoek van de elementen die verzoekers’ concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en 

conform de terzake toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel incluis. 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de 

zorgvuldigheidsverplichting waarvan verzoeker de schending aanvoert 

Terwijl er ook geen sprake is van een “manifeste beoordelingsfout”. Verzoekers kunnen niet dienstig 

anders voorhouden. 

De verwerende partij is de mening toegedaan dat ook verzoekers’ tweede middel niet ernstig is.” 

 

2.2.3. Het betoog van verzoekers waarbij zij een vermeende schending aanvoeren van artikel 3 EVRM 

kan niet gevolgd worden, nu verzoekers moeten doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden 

aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mogen worden teruggeleid een ernstig 

en reëel risico lopen te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. Zij moeten 

deze beweringen staven met een begin van bewijs en concrete, op hun persoonlijke situatie betrokken 

feiten aanbrengen. Een loutere verwijzing naar de situatie in een bepaald land volstaat hiertoe niet. Een 

blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat evenmin om 

een inbreuk uit te maken op artikel 3 EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 EVRM kan worden 

geschonden volstaat op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105 233; RvS 28 maart 2002, nr. 105 262; 

RvS 14 maart 2002, nr. 104 674; RvS 25 juni 2003, nr. 120 961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123 977). Uit 

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

ingeroepen door verzoeker een reëel risico met zich meebrengt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling in geval van terugkeer naar Duitsland. In de bestreden beslissing werd er omstandig 

gemotiveerd waarom verzoekers in Duitsland behandeld kunnen worden en bijgevolg niet tot verblijf 

gemachtigd dienen te worden. In de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk geconcludeerd: “Bijgevolg 

is geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar het land van verwijzing, Duitsland 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 verzoekers 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 en de toegankelijkheid van de zorg in Duitsland werd ingegaan. Voorts wijst de Raad 

erop dat verzoekers in hun aanvraag van 5 september 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 die zich in het administratief dossier bevindt, 

blijkt dat de onderbrenging en verzorging van asielzoekers in Duitsland wordt gezien als een basis-

voorziening. De onderbrenging gebeurt in opnamecentra, gemeenschappelijke centra of gedecentrali-

seerde 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 indien nodig hier ook beroep op doen.” De Raad wijst erop dat verzoekers dit niet 

weerleggen. Bijgevolg is de Raad van oordeel dat verzoekers geen schending van artikel 3 EVRM 

aannemelijk maken.  

 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de administratie zich bij het nemen van een 

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

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 verzoeker 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, en derhalve zorgvuldig te werk is gegaan. 

Aldus werd het zorgvuldigheidsbeginsel niet geschonden. 

 

Wat het evenredigheidsbeginsel betreft, wijst de Raad verzoekers 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 beslissingen kon komen. Een schending van het evenredigheidsbeginsel als concrete 
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toepassing van het redelijkheidsbeginsel wordt niet aangetoond. Voorts laten verzoekers na uiteen te 

zetten op welke andere manier ze het evenredigheidsbeginsel geschonden achten.  

 

2.3. Voor het overige voeren verzoekers geen andere middelen aan, ook niet met betrekking tot de 

beslissingen tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

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

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te 

worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

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

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 

 


