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 nr. 98 710 van 13 maart 2013 

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, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 14 november 2012 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de  gemachtigde van de staatssecretaris van 18 september 2012 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 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 29 januari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 februari 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. JACOBS, die loco advocaat A. BOURGEOIS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 20 juni 2011 een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet in. Deze aanvraag werd op 18 september 2012 door een beslissing van de 

Dienst Vreemdelingenzaken ongegrond verklaard, met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de 

bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

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

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

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

Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 
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Er werden medische elementen aangehaald voor T, M. die echter niet weerhouden konden worden (zie 

verslag arts-adviseur dd. 18/09/2012 in gesloten omslag). 

 De aanvraag dient derhalve ongegrond verklaard te worden. 

 

 Derhalve 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt:  

 

“Enig middel op grond van de schending van artikelen 9 ter en volgende van de wet van 15 december 

1980, van artikel 75 van het Koninklijk Besluit d.d. 8 oktober 1981, van de klaarblijkelijke 

beoordelingsfout en de schending van artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de wet van 15 december 

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

vreemdelingen, van de onvoldoende motivering en dus van de afwezigheid van wettelijk aannemelijke 

gronden zowel als op grond van de schending van het algemeen principe van een goed beleid en van 

het algemeen principe volgens hetwelke de administratieve overheid verplicht is te beslissen door 

kennis te nemen van alle elementen van de zaak zowel als van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens; Door het feit dat: Gezien de Directie-Generaal van de Dienst 

Vreemdelingenzaken op 18/09/2012 tegen mijn verzoeker een beslissing van verwerping van de 

aanvraag van machtiging tot verblijf op grond van artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980 nam 

en die aan de verzoeker op 16/10/2012 betekende; Dat de tegenpartij zodoende haar willekeurige 

macht toepaste; Terwijl:  

1. Overwegende dat mijn verzoeker beweert dat de tegenpartij zodoende haar verplichting tot motivering 

verzuimde, die door elke administratieve overheid bij het nemen van een beslissing gerespecteerd dient 

te worden; Dat de genomen beslissing inderdaad op een helemaal stereotiepe manier gemotiveerd 

wordt en geen rekening houdt met de omstandigheden van deze zaak. Dat eraan herinnerd dient te 

worden dat de verplichting tot motivering voor de tegenpartij die oplegt de situaties te individualiseren en 

de overwegingen in rechte en in feite uit te leggen, waarop de beslissing gegrond wordt; Dat het zo 

duidelijk is dat de tegenpartij haar beslissing diende te motiveren, als men van alle elementen van de 

zaak rekening houdt; Dat men in casu beschouwen mag dat de tegenpartij artikelen 1 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 zowel als artikel 62 van de wet van 15 december 1980 geschonden heeft; Dat artikel 62 

van de wet van 15 december 1980 inderdaad herhaalt dat de administratieve beslissingen op een 

voldoende manier gemotiveerd dienen te worden; Overwegende dat de bestreden beslissing absoluut 

geen rekening houdt met de correcte situatie van mijn verzoeker; 

2. Overwegende dat mijn verzoeker ook de toepassing van artikel 3 van Het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens, zowel als de schending van artikel 9ter van de wet van 15 

december 1980 meent op te roepen; Dat de tegenpartij haar beslissing baseert op een medisch advies 

van haar raadgevende arts, van wie de hoedanigheid van specialist niet vermeld wordt; Dat de 

tegenpartij in casu artikel 3 van Het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 

schendt, verdrag waarop elke aanvraag van machtiging tot verblijf op grond van artikel 9 ter van de wet 

van 15 december 1980 gebaseerd wordt; Dat de arts-attaché concludeert dat de toestand van de 

verzoeker kan beschouwd worden als een aandoening die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven 

of fysieke integriteit maar deze geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Kosovo; Dat de tegenpartij 

negeerde het oorzakelijk verband tussen de gezondheid van mijn verzoeker en zijn land van herkomst; 

Dat op basis van dit verband, geen medische zorg in het land van herkomst van de verzoeker kan 

effectief zijn; Dat de verzoeker zonder inkomen in zijn land van herkomst is, zo kan hij niet toegang 

hebben tot noodzakelijke medische zorg als zij zouden worden beschouwd in hun land van herkomst; 

Dat de tegenpartij inderdaad in het kader van de bestreden beslissing geen stelling neemt betreffende 
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de grond van de aanvraag van de verzoeker; Dat er dus met de gezondheidstoestand van de verzoeker 

rekening gehouden dient te worden om de bestreden beslissing teniet te doen.” 

 

2.2. Verzoeker betoogt dat de artikelen 9ter en volgende, alsook artikel 62 van de vreemdelingenwet, 

artikel 75 van het vreemdelingenbesluit van 8 oktober 1981, de artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen geschonden worden 

door de bestreden beslissing.  

 

2.3. De Raad stelt vast dat de verwerende partij heeft nagelaten het administratief dossier alsook haar 

verweernota over te maken aan de Raad. Geen enkel van de door verzoeker neergelegde stukken 

bevindt zich in het administratief dossier, terwijl uit de bestreden beslissing zelf blijkt dat er stukken zijn 

overgemaakt voor het nemen van de bestreden beslissing.  

 

2.4. Overeenkomstig artikel 39/59, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet worden de door verzoeker 

vermelde feiten derhalve als bewezen geacht, tenzij deze feiten kennelijk onjuist zijn. 

 

2.5. De Raad merkt tevens op dat verzoeker betoogt dat “Dat de arts-attaché concludeert dat de 

toestand van de verzoeker kan beschouwd worden als een aandoening die een reëel risico kan 

inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit maar deze geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke 

of vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Kosovo; Dat 

de tegenpartij negeerde het oorzakelijk verband tussen de gezondheid van mijn verzoeker en zijn land 

van herkomst; Dat op basis van dit verband, geen medische zorg in het land van herkomst van de 

verzoeker kan effectief zijn; Dat de verzoeker zonder inkomen in zijn land van herkomst is, zo kan hij 

niet toegang hebben tot noodzakelijke medische zorg als zij zouden worden beschouwd in hun land van 

herkomst; Dat de tegenpartij inderdaad in het kader van de bestreden beslissing geen stelling neemt 

betreffende de grond van de aanvraag van de verzoeker; Dat er dus met de gezondheidstoestand van 

de verzoeker rekening gehouden dient te worden om de bestreden beslissing teniet te doen”. 

 

2.6. Uit de argumentatie van verzoeker blijkt dat het noodzakelijk is inzage te hebben van de stukken die 

geleid hebben tot de oordeelsvorming vervat in de bestreden beslissing. De Raad kan niet nagaan of de 

administratie uit de inlichtingen waarover zij beweerde te beschikken wel de juiste conclusie getrokken 

heeft. Zo heeft de Raad niet de mogelijkheid om het medisch verslag van de ambtenaar-geneesheer 

van 18 september 2012, waar de bestreden beslissing nochtans is op gebaseerd, na te gaan of de 

conclusie ervan te toetsen aan het betoog vervat in het onderdeel van het enig middel van verzoeker 

zoals supra weergegeven onder punt 2.5. Daar de administratie deze determinerende informatie niet ter 

beschikking van de Raad gesteld heeft, maakt ze de wettigheidscontrole op haar beslissing onmogelijk 

(RvS 17 februari 1998, nr. 71 867). Derhalve dringt de nietigverklaring van de bestreden beslissing zich 

op. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

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

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. 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: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de  gemachtigde van de staatssecretaris van 18 september 2012 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 met bevel om het grondgebied te verlaten, wordt vernietigd. 
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Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien maart tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


