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 nr. 89 192 van 5 oktober 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

      

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

op 11 juni 2012 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 16 april 2012 waarbij aan de aanvraag 

tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf wegens medische redenen, verleend in toepassing 

van (oud) artikel 9, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en in toepassing van artikel 

13 van voornoemde wet, gewijzigd door artikel 12 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van 

de Vreemdelingenwet, geen gunstig gevolg werd gegeven, en van het bevel om het grondgebied te 

verlaten van 14 juni 2012 als gevolg daarvan.  

  

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 augustus 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

7 september 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. HAYFRON-BENJAMIN, die verschijnt voor de verzoekende 

partij en van advocaat L. VAN DE VYVER, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers dienden op 11 december 2009 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van het 

toenmalige van kracht zijnde artikel 9, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

Vreemdelingenwet), n.a.v. de premature geboorte van hun zoon [Z.M.]. 
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Verzoekers aanvraag werd gegrond bevonden, na een advies op 29 maart 2010 waarbij de ambtenaar-

geneesheer stelde dat een tijdelijke terugkeer (1 jaar) niet was aangewezen. 

 

Verzoekers werden in bezit gesteld van een voorlopige verblijfsvergunning, geldig van 17 mei 2010 tot 

14 april 2011. Deze verblijfsvergunning werd verlengd met 12 maanden, van 22 juni 2011 tot 14 april 

2012.  

 

Op 28 maart 2012 dienden verzoekers een aanvraag tot tweede verlenging van hun voorlopige 

machtiging tot verblijf, waarbij een medisch getuigschrift werd gevoegd.  

 

Op 16 april 2012 besliste de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie dat aan deze 

aanvraag tot verlenging van de machtiging tot verblijf voordien verleend in toepassing van (oud) artikel 

9, derde lid van de Vreemdelingenwet en in toepassing van artikel 13 van de Vreemdelingenwet, geen 

gunstig gevolg kon worden verleend.  

Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag die op datum van 28/03/2012 bij onze diensten werd ingediend 

door: 

 

[…] 

 

tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien verleend in toepassing van artikel 9, 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en in toepassing van artikel 13 van de genoemde wet 

van 15 december 1980, gewijzigd door artikel 12 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 aan dit verzoek tot verblijfsverlenging geen 

gunstig gevolg kan worden gegeven. 

 

Reden : 

Overwegende dat betrokkene een aanvraag tot verblijfsmachtiging heeft ingediend op basis van artikel 

9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 op 22/12/2009. Dat dit verzoek door onze diensten 

ontvankelijk en gegrond werd verklaard waarna betrokkene in het bezit werd gesteld van een bewijs van 

inschrijving in het vreemdelingenregister geldig van 17/05/2010 tot 14/04/2011 en verlengd van 

22/06/2011 tot 14/04/2011. 

 

Overwegende dat op 28/03/2012 onze diensten verzocht werd betrokkenen een nieuwe 

verblijfsverlenging toe te staan. 

 

Overwegende dat evenwel de omstandigheden op grond waarvan de machtiging oorspronkelijk werd 

toegestaan niet langer bestaan, of dat deze zodanig zijn gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig is 

(artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980), waarbij werd nagegaan 

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

heeft m.n.: 

 

Er worden medische elementen aangehaald voor [Z.M.] 

 

De arts-adviseur evalueerde deze gegevens (zie verslag dd. 29.03.2012 in gesloten omslag) en 

concludeerde: "Ut de beschikbare medische gegevens blijkt geen actuele aandoening die een reëel 

risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling het herkomstland is. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland." 

 

Dat derhalve, gezien hoger gemaakte vaststellingen, het niet langer blijkt 

1) dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn/haar leven of fysieke 

integriteit, of 

2) dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn/haar land van herkomst of het land waar 

hij/zij gewoonlijk verblijft. 
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Bijgevolg is geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar haar land van herkomst of het land waar hij/zij 

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

EVRM. 

 

Reden van de maatregel: 

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

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

vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 lot wijziging van de wet 

van 15 december 1980). 

(…)” 

 

Tevens werd aan verzoekers op 14 juni 2012 elk een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven 

(bijlage 13quinquies). Deze bevelen vormen de tweede en derde bestreden beslissingen, waarvan de 

motieven als volgt luiden: 

 

“In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit 

van 27 april 2007, wordt aan 

 

de persoon die verklaart te heten [Z.E.] 

geboren te […], op (in) 14.01.1978 

en van nationaliteit te zijn : Kosovo 

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING 

 

Op 30/09/2011 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen 

 

Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.” 

 

“In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit 

van 27 april 2007, wordt aan 

 

de persoon die verklaart te heten [B.D.] 

geboren te […], op (in) 14.01.1978 

en van nationaliteit te zijn : Kosovo 

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING 

 

Op 30/09/2011 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen 

 

Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 
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In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekende partij haalt in een eerste en enig middel met betrekking tot de eerste bestreden 

beslissing de schending aan van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en de schending van artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Dit 

middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“De dienst vreemdelingenzaken achtte het gepast om in voorliggend dossier een afwijzende beslissing 

te nemen op basis van het feit dat de omstandigheden op grond waarvan de machtiging oorspronkelijk 

werd toegestaan niet langer bestaan, of dat deze zodanig zijn gewijzigd dat de machtiging niet langer 

nodige is. 

Terwijl verzoekend partij medische attesten van 1/12/2009 ingediend heeft bij hun regularisatie 

aanvraag van 11/12/2009. 

Dat uit die medische attesten blijkt dat het kind [M.Z.] ernstige ziek is. 

Dat uit medische attesten blijkt dat de aandoeningen van Musa ernstige is en dat de gevolgen van een 

eventuele stopzetting van zijn behandeling heel erg zou zijn voor hem. 

Dat de familie al jaren in België woont. 

Dat de familie heeft immers geen enkele band meer met Kosovo, en kan onmogelijk behandeling krijgen 

in Kosovo aangezien die behandeling ofwel afwezig is in kleine steden, ofwel aanwezig is in grote 

steden maar te duur voor verzoekend partij om de behandeling te hebben. 

Dat de arts-attache van de DVZ tot de conclusie kwam dat het kind moet regelmatig opgevolgd door 

endocrinoloog, oftalmoloog en cardioloog en bovendien heeft verzoeker regelmatig bloedonderzoeken 

nodig (zie bestreden beslissen). 

Dat de arts-attache van de DVZ liet ook weten dat het kind een sterk verhoogd cardiovasculair risico 

liep. 

Dat DVZ heeft geen bijkomende informatie van verzoeker gevraagd. 

Dat de motivering van de administratie houdt geen rekening houdt met alle elementen van de zaak; 

Dat de motivering van de administratieve overheid onvoldoend is;”  

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger, 

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 bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikelen 9ter en 13 van de Vreemdelingenwet en artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 tot 

vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet 

van 15 december 1980. 

 

Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat de omstandigheden op grond waarvan 

de machtiging oorspronkelijk werd toegestaan niet langer bestaan, of dat deze zodanig gewijzigd zijn dat 

de machtiging niet langer nodig is. De bestreden beslissing wijst erop dat daarbij werd nagegaan of de 

verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter heeft. 

De bestreden beslissing stipt aan dat de ambtenaar-geneesheer concludeert dat uit de beschikbare 

medische gegevens m.b.t. (Z.M.) er geen actuele aandoening blijkt die een reëel risico inhoudt voor zijn 

leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen behandeling in het land van herkomst is. Er wordt in de 

bestreden beslissing verder op gewezen dat de ambtenaar-geneesheer stelt dat vanuit medisch 

standpunt er geen bezwaar is tegen een terugkeer naar het herkomstland. Vervolgens stelt de 

bestreden beslissing dat derhalve, gezien de gemaakte vaststellingen door de ambtenaar-geneesheer, 

het niet langer blijkt dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of 
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fysieke integriteit, of dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke 

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

land waar hij gewoonlijk verblijft. Bijgevolg is er geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar hun land 

van herkomst of gewoonlijk verblijf een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG of op 

artikel 3 van het van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna: het EVRM).  

 

Als dusdanig wordt de bestreden beslissing niet gekenmerkt door een gebrekkige of ontbrekende 

motivering. Verzoekende partij maakt voorts niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat 

stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is 

genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. Uit 

het verzoekschrift blijkt trouwens dat verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Een schending ervan is dan ook 

niet aannemelijk gemaakt.   

 

2.3. In de mate dat de verzoekende partij de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen 

inhoudelijk betwisten, voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit 

onderdeel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het kader van 

artikelen 9ter en 13 van de Vreemdelingenwet en artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 

gelet op de vaststelling dat de bestreden beslissing werd genomen in toepassing van deze artikelen. 

 

2.4. Het op het ogenblik van de aanvraag geldende artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 

luidt als volgt: 

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

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

2°, van de wet, indien de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend, niet langer 

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

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

karakter hebben.” 

 

Het op het ogenblik van de aanvraag geldende artikel 13, § 3, 2° van de Vreemdelingenwet luidt als 

volgt: 

“§ 3. De minister of zijn gemachtigde kan in één van de volgende gevallen een bevel om het 

grondgebied te verlaten afgeven aan de vreemdeling die gemachtigd werd om voor een beperkte tijd in 

het Rijk te verblijven ingevolge deze wet of ingevolge de bijzondere omstandigheden eigen aan de 

betrokkene of ingevolge de aard of de duur van zijn activiteiten in België : 

 

(…); 

 

2° indien hij niet meer voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden; 

 

(…)” 

 

Het op het ogenblik van de aanvraag geldende artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt 

als volgt: 

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

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

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

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

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde.” 

 

2.5. De Raad stelt vast dat de verwerende partij, op basis van artikel 13 van de Vreemdelingenwet en 

artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007, gemachtigd is om na te gaan of de verzoekende 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

partij nog steeds voldoet aan de bijzondere omstandigheden op basis waarvan voordien een machtiging 

tot voorlopig verblijf werd toegekend op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. In het 

bijzonder is de verwerende partij gemachtigd om na te gaan of de omstandigheden op basis waarvan de 

machtiging tot voorlopig verblijf werd verleend nog steeds bestaan of niet dermate ingrijpend gewijzigd 

zijn zodat een machtiging nog steeds nodig is. Om deze beoordeling te maken wordt daartoe de 

voorlegging van een recent medisch getuigschrift gevraagd.  

 

Verzoekende partij suggereert dat de verwerende partij rekening had moeten houden met het medisch 

advies van pediater [V.H.] van 12 november 2009 alsook met het daaropvolgende advies van de 

ambtenaar-geneesheer van 29 maart 2010, die de aanleiding vormde voor het toekennen van de 

oorspronkelijke machtiging tot voorlopig verblijf.  

 

Evenwel kan de verwerende partij gevolgd worden, in het licht van voorgenoemde wetsbepalingen, waar 

zij stelt dat de medische getuigschriften en het medisch advies van 2009 voor de beoordeling van de 

aanvraag tot een tweede verlenging van 29 maart 2012 niet relevant zijn. 

  

2.6. De Raad wijst er trouwens op dat in dit medisch advies van 29 maart 2010, dat zich in het 

administratief dossier bevindt, niet enkel uitdrukkelijk werd gesteld dat een terugkeer naar het land van 

uitwijzing tijdelijk niet aangewezen was maar ook dat er nood was aan een medische herevaluatie na 

één jaar.  

 

Als zodanig werd aan de verzoekende partij op 29 maart 2010 een machtiging tot voorlopig verblijf 

toegekend voor een jaar, waarbij tevens uitdrukkelijk werd vermeld dat om een verlenging van dit verblijf 

te bekomen, er een recent medisch getuigschrift moest worden voorgelegd door de arts belast met de 

therapeutische opvolging. Voorts werd vermeld dat een verdere verlenging afhankelijk was van het 

voorafgaand akkoord van de Medische Sectie, dienst Humanitaire Regularisaties, Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

 

Verzoekende partij gaf hieraan gevolg en na evaluatie van het voorgelegde medische getuigschrift van 

pediater [V.H.] (niet gedateerd, per fax overgemaakt op 30 maart 2011) werd de aanvraag tot verlenging 

een gunstig gevolg verleend. 

Bij de toekenning van deze eerste verlenging op 27 mei 2011 voor een jaar werd aan verzoekende partij 

wederom uitdrukkelijk meegedeeld dat voor een tweede verlenging, een recent medisch getuigschrift 

nodig was dat de evolutie van de ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling 

en opvolging vermeldt. Ook hier werd vermeld dat de verblijfstitel niet zou worden verlengd zonder 

voorafgaande schriftelijke instructies van de Medische Sectie, dienst Humanitaire Regularisaties, Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

 

De verzoekende partij gaf hieraan gevolg en legde bij de aanvraag voor een tweede verlenging de 

gevraagde medische getuigschriften voor. Bij de beoordeling van deze aanvraag onderzocht de 

ambtenaar-geneesheer deze door de verzoekende partij voorgelegde medische getuigschriften met 

name een medisch getuigschrift, niet gedateerd, ingevuld en ondertekend door dr. [V.H.], pediater, en 

een medisch getuigschrift van 6 maart 2012, ingevuld en ondertekend door dr. [V.H.], pediater.  

 

Aangezien de verzoekende partij op de hoogte was gebracht van de voorwaarde van het voorleggen 

van recente medische getuigschriften opdat een verlenging kan worden gegeven van de 

verblijfsmachtiging en aangezien de verzoekende partij deze recente getuigschriften ook daadwerkelijk 

voorlegde, kan de verzoekende partij niet dienstig voorhouden dat de gemachtigde bijkomende 

informatie aan verzoeker had moeten vragen. 

 

2.7. Het is op grond van de voorgelegde recente medische getuigschriften dat de ambtenaar-

geneesheer onderzocht of de verzoekende partij nog voldeed aan de bijzondere omstandigheden op 

basis waarvan voordien een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

werd toegekend. 

 

De ambtenaar-geneesheer concludeerde na evaluatie van deze medische getuigschriften dat:  

 

“Graag beantwoord ik uw vraag voor medische evaluatie van de gezondheidstoestand aangehaald door 

de ouders van genoemde persoon in het kader van een verlenging van de machtiging tot verblijf, ik 

verwijs naar een eerder medisch advies van collega [C.] (d.d. 29/03/2010) waarin werd geduid dat een 
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terugkeer tijdelijk (1 jaar) niet was aangewezen. In 2011 werd een eerste verlenging gegeven op 

administratieve grond. 

Voor mijn advies maak ik gebruik van de medische stukken die ons werden bezorgd door de ouders van 

de betrokkene met betrekking tot de evolutie van zijn ziekte: 

• Medisch getuigschrift (zonder datum) ingevuld door dr. [V.H.], pediater, waaruit blijkt dat de 

psychomotoriek wordt opgevolgd tot de leeftijd van 6 jaar. Geen behandeling.  

• Medisch getuigschrift (06/03/2012) ingevuld door dr. [V.H.], pediater, waaruit blijkt dat er follow-up is 

tot de leeftijd van 6 jaar en nadien eventueel opvolging door een logopedist. Er is geen actuele 

behandeling. 

Uit een studie van deze documenten blijkt dat dit 2,5 jaar oud jongetje te vroeg geboren is waarvoor het 

geruime tijd in 2009 in het hospitaal werd opgevolgd. Inmiddels is er enkel een opvolging van de 

ontwikkeling van de psychomotoriek en de taalontwikkeling wat in België gebruikelijk is bij prematuren. 

Er is geen actuele aandoening noch een behandeling. 

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

geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen. 

Conclusie: 

Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen actuele aandoening die een reëel risico inhoudt voor 

zijn leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen behandeling in het herkomstland is. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.” 

 

Het loutere feit dat de verzoekende partij het niet eens is met de beoordeling van de ambtenaar-

geneesheer toont niet aan dat de ambtenaar-geneesheer op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze 

tot zijn conclusie zou zijn gekomen. Voor zover het de bedoeling zou zijn van de verzoekende partij om 

de Raad te vragen om de beoordeling van de ambtenaar-geneesheer over te doen, dient de Raad op te 

merken dat het hem niet toekomt in het raam van een annulatieprocedure om zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van de beoordeling van de ambtenaar-geneesheer. Tenslotte merkt de Raad op dat het 

feit dat familie al jaren in België woont, geen afbreuk doet aan de door de ambtenaar-geneesheer 

gemaakte conclusies. 

 

2.6. Inzoverre verzoekende partij stelt dat zij onmogelijk behandelingen kan krijgen in Kosovo aangezien 

die behandeling ofwel afwezig is in kleine steden, ofwel aanwezig is in grote steden maar te duur voor 

de verzoekende partij om de behandeling te verkrijgen, merkt de Raad dat de verzoekende partij zich 

beperkt tot blote beweringen en geen begin van bewijs aanbrengt m.b.t. eventuele moeilijkheden inzake 

de toegang tot behandeling.  

Bovendien blijkt uit het advies dat de ambtenaar-geneesheer formuleerde op basis van de door 

verzoekende partij voorgelegde medische getuigschriften dat er geen sprake is van een actuele 

behandeling.  

Aangezien de verzoekende partij geenszins aantoonde, minstens er melding van maakte, dat een 

behandeling actueel noodzakelijk is en onmogelijk bekomen kan worden in het land van herkomst, kan 

niet dienstig worden gesteld dat de gemachtigde van de staatssecretaris geen rekening heeft gehouden 

met alle elementen van de zaak. 

 

2.7. De Raad is van mening dat de verwerende partij  bij de beoordeling van de aanvraag om verlening 

van de machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, is uitgegaan, 

zoals blijkt uit het administratief dossier, van de juiste feitelijke gegevens en dat deze bestreden 

beslissing steunt op ter zake dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven.  

 

Een schending van de formele en materiële motiveringsplicht noch van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet wordt aangetoond. 

 

Het middel is niet gegrond.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf oktober tweeduizend en twaalf door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken; 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MAES 

 


