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 nr. 208 177 van 23 augustus 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. VAN DE VELDE 

Wijngaardlaan 39 

2900 SCHOTEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

zijn, op 15 maart 2018 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de 

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

en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 22 december 2017 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 

ontvankelijk, doch ongegrond verklaard wordt en tot afgifte van de bevelen om het grondgebied te 

verlaten (bijlages 13). 

 

Gezien titel Ibis, 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 29 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat G. VAN DE VELDE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partijen, die verklaren van Macedonische en Kosovaarse nationaliteit te zijn, dienen op 

9 februari 2017 een aanvraag in voor een machtiging tot verblijf 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 (hierna: de vreemdelingenwet).  
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Op 22 december 2017, met kennisgeving op 13 februari 2018, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet ontvankelijk, doch ongegrond wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden 

beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 09.02.2017 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

Z., B. (...) (RR: (...)) 

Geborën te Polje op (...).1990 

Nationaliteit: Servie 

D., A. (...) (RR: (...)) 

Geboren op (...).1995 

+ minderiariae kinderen 

Z., A. (...), (...).2011 

Z., E. (...), -(...).2012 

Z., S. (...), (...).06.2014 

Nationaliteit: Macedonië (Vo.orm. Joegoslavische Rep.) 

Adres: (...) 

 

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

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

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. 

 

Er worden medische elementen aangehaald voor D., A. (...). De arts-adviseur evalueerde deze 

gegevens op 19.12.2017 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de 

aangehaalde medische elementen niet weerhouden konden gezien de medische behandeling en 

opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Macedonië. 

Derhalve dient de aanvraag 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 het land waar de betrokkene 

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

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

 

Eveneens op 22 december 2017, met kennisgeving op 13 februari 2018, wordt aan beide verzoekende 

partijen een bevel om het grondgebied te verlaten uitgereikt. Dit zijn de tweede en derde bestreden 

beslissing.  

 

De tweede bestreden beslissing, die betrekking heeft op de eerste verzoekende partij, luidt als volgt: 

 

“Mevrouw, 

Naam + voornaam: D., A. (...) 

geboortedatum: (...).1995 

geboorteplaats: onbepaald 

nationaliteit: Macedonië (Voorm. Joegoslavische Rep.) 

+ minderjarige kinderen 

Z., A. (...),(...).2011 

Z., E. (...), (...).2012 
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Z., S. (...),(...).2014 

 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen1, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naartoe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

De derde bestreden beslissing, die betrekking heeft op de tweede verzoekende partij, luidt als volgt: 

 

“De heer 

Naam + voornaam: Z., B. (...) 

geboortedatum: (...).1990 

geboorteplaats: Fushë Kosovë 

nationaliteit: Kosovo 

 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen1, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

o- Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort:” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende partijen te 

leggen, wijst de Raad erop dat de verzoekende partijen het voordeel van de kosteloze rechtspleging 

genieten, zodat aan geen van de partijen kosten van het geding ten laste kunnen worden gelegd. Het 

beroep is immers kosteloos. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de formele en materiële 

motiveringsplicht, van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en 

van het “beginsel van behoorlijk bestuur - onzorgvuldigheid bij het nemen van de beslissing – 

redelijkheidsbeginsel”. Uit de bewoordingen van het middel blijkt dat zij eveneens de artikelen 3 en 8 

van het Europees Verdrag tot Bescherming voor 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) geschonden achten en menen dat er sprake is van machtsafwending. 

 

 

 

 

 

Het middel luidt als volgt: 
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“De aangehaalde wetsbepalingen leggen de verplichting tot formele en materiële motivering die op de 

tegenpartij rust, vast, net als de plicht om zich niet schuldig te maken aan onzorgvuldigheid, 

onredelijkheid; 

De staatssecretaris heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op 

correcte feitenbevinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 

Bij de vaststelling en de waardering van de feiten, waarop hij het besluit steunt, moet de nodige 

zorgvuldigheid betracht worden. 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen om de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van 

de feiten of van zijn toestand, geloofwaardig maken. 

De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken dd. 22/12/2017, waartegen onderhavig beroep is 

gemotiveerd als volgt: " het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om 

een verblijfsvergunning te bekomen .... Er worden medische elementen aangehaald voor D., A. (...). De 

arts- adviseur evalueerde deze gegevens op 19/12/2017 ( zie verslag in gesloten omslag in bijlage ) en 

concludeerde dat de aangehaalde medische elementen niet weerhouden konden gezien de medische 

behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Macedonië. 

De arts - adviseur van DVZ besloot in haar verslag van 19/12/2017 als volgt : 

"... Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat het hier gaat om een 22-jarige dame uit 

Macedonië die psychische problemen heeft en nood heeft aan medicamenteuze en 

psychotherapeutische ondersteuning. Beiden zijn voorhanden in Macedonië zowel de medische 

psychiatrische zorg als de psychothérapie en de nodige medicatie olanzapine, diazepam en 

amitriptilyne. 

Daarbij stelt de arts - adviseur ten onrechte dat verzoekster in Macedonië toegang heeft tot de 

noodzakelijke medische behandelingen. 

De arts - adviseur gaat voorbij aan het gegeven dat verzoekster wegens haar ziekte 100% 

werkonbekwaam is. 

Ten onrechte stelt de arts - adviseur dat verzoekster geen bewijs van ( algemene ) 

arbeidsongeschiktheid voorlegt en dat er bovendien geen elementen in het dossier zijn die er op wijzen 

dat zij geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in haar land van oorsprong. Volgens de arts - 

adviseur laat niets derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen instaan voor de kosten die 

gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. De arts - adviseur stelt verder dat betrokkene hier verblijft met 

haar gezin. En dat deze beslissing ook geldt voor de echtgenoot van betrokkene omdat er kan vanuit 

gegaan worden dat ook hij zijn steentje kan bijdragen in de financiële situatie van het gezin. 

Het is duidelijk dat de arts - adviseur een beslissing genomen heeft zonder rekening te houden met alle 

voorliggende gegevens van het dossier : 

1. De arbeidsongeschiktheid van verzoekster 

Zonder meer stelt de arts - adviseur dat verzoekster arbeidsgeschikt zou zijn. Dit is niet gebaseerd op 

enig medisch onderzoek. De arts - adviseur heeft verzoekster nooit gezien, noch haar bekwaamheden 

op de arbeidsmarkt kunnen evalueren. 

Nochtans werd verzoekster door de FOD Sociale Zekerheid; Directie-generaal voor de personen met 

een handicap voor meer dan 66% werk onbekwaam verklaard met geldigheidsperiode van 01/11/2017 

tot 31/01/2020.(stuk 3) 

Deze beslissing werd door de FOD Sociale Zekerheid, met kennis van zaken genomen na een 

uitgebreid onderzoek. 

Indien de arts - adviseur van DVZ, verzoekster werkelijk zou onderzocht hebben dan wel al de 

meegedeelde medische informatie juist zou beoordeeld hebben, had deze alleen maar tot het zelfde 

besluit kunnen komen als de raadgevend geneesheer van de FOD Sociale Zekerheid. 

De bekwaamheid van de arts- adviseur van DVZ kan sterk in vraag gesteld worden ; minstens diens 

zorgvuldigheid bij de uitoefening van zijn taken. 

2. De nationaliteiten van de verzoekers 

De beslissing waartegen beroep gaat volledig voorbij aan het gegeven dat de verzoekers verschillende 

nationaliteiten hebben en dat het niet mogelijk zal zijn om zich samen in het ene of andere land ( 

Macedonië - Kosovo ) te hervestiging. 

De medische situatie werd alleen geëvalueerd op basis van informatie van het herkomstland Macedonië 

; waarbij niet werd onderzocht of het voor verzoeker, de heer Z. (...), mogelijk is om zich te vestigen in 

Macedonië. 

Er werd geen rekening gehouden met de gezinssituatie van verzoekers, noch werd er in de evaluatie 

rekening gehouden met art. 8 EVRM. Een belangenafweging rekening houdend met de bepalingen van 

art. 8 EVRM is nochtans noodzakelijk om tot een grondig gemotiveerd besluit te kunnen komen. 
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Ook op dit punt is de genomen beslissing onvolledig en onzorgvuldig genomen. 

Verzoekster, nu vaststaat dat zij voor meer dan 66% werk onbekwaam is, wordt in Macedonië aan haar 

lot overgelaten en zal terecht komen in mensonwaardige omstandigheden, die een inbreuk uitmaken op 

art. 3 EVRM. Zeker nu niet vaststaat, noch werd onderzocht of haar partner en de kinderen zich ook 

zouden kunnen vestigen in Macedonië. ( art. 8 EVRM ) 

De toegankelijkheid van de nodige medische hulp in het herkomstland van de man mn " Kosovo " werd 

niet nader onderzocht. 

De Arts - adviseur ging bijgevolg zeer onzorgvuldig te werk. De beslissing van de arts - geneesheer is 

niet naar behoren gemotiveerd en onzorgvuldig voorbereid ; dit geldt bijgevolg ook voor de beslissing 

van DVZ, die volledig gesteund is op de manke motivatie van de arts - adviseur. 

De adviezen van de arts - adviseurs van DVZ worden duidelijk doelgericht opgesteld om de aanvragen 

art. 9ter af te wijzen. Schending van het redelijkheidsbeginsel. 

De nietigheid van de beslissing dringt zich op, zodat de zaak terug kan onderzocht worden, rekening 

houdend met volledige informatie. 

Mbt. het bevel om het grondgebied te verlaten - bijlage 13 

Het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten behoort tot de discretionaire bevoegdheid 

van de Staatssecretaris vertegenwoordigd door diens ambtenaren van de DVZ. 

Door het bevel af te leveren vooraleer al de proceduremiddelen van verzoekers uitgeput zijn, heeft DVZ 

voorbarig gehandeld. Machtsafwending kan vastgesteld worden in hoofde van de Staatssecretaris.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop het volgende in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een eerste en enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- de formele en materiële motiveringsplicht; 

- art. 62 van de Vreemdelingenwet;  

- art. 3 van de Wet van 19.07.1991;  

- het zorgvuldigheidsbeginsel;  

- het redelijkheidsbeginsel.  

In de uiteenzetting van het enig middel werpt verzoekende partij verder een schending van art. 3 en 8 

van het EVRM op.  

Verzoekende partij acht voormelde bepalingen geschonden daar de ambtenaar-geneesheer onterecht 

zou oordelen dat de medicatie en behandeling van verzoekende partij in haar land van herkomst 

toegankelijk is. Verzoekende partij uit kritiek dat de ambtenaar-geneesheer zou oordelen dat zij 

arbeidsgeschikt zou zijn zonder haar aan een medisch onderzoek te onderwerpen. Bij haar inleidend 

verzoekschrift voegt zij een stuk waaruit blijkt dat zij 66% onbekwaam werd verklaard. Voorts stelt 

verzoekende partij dat de gemachtigde van de Staatssecretaris ten onrechte niet is nagegaan of 

verzoeker, van Kosovaarse nationaliteit, zich in Macedonië zou kunnen vestigen. Verzoekende partij 

houdt ook nog een schending van art. 8 van het EVRM voor. Tot slot beweert verzoekende partij dat de 

gemachtigde zich aan machtsafwending schuldig zou maken door het afleveren van een bevel om het 

grondgebied te verlaten alvorens alle proceduremiddelen uitgeput zijn.  

Betreffende de vermeende schending van art. 3 van de Wet van 29.07.1991 en art. 62 van de 

Vreemdelingenwet, artikelen die de formele motiveringsplicht betreffen, laat verweerder gelden dat bij 

lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek 

levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en 

daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing.   Verweerder is 

van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende partij het vereiste 

belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.).  

Verder stelt verweerder vast dat verzoekende partij een schending opwerpt van zowel de formele als de 

materiële motiveringsplicht, terwijl nochtans het tegelijk aanvoeren van een schending van de formele 

én de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke formele 

motivering het de betrokkene onmogelijk maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht 

geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 20.12.2001).   

Wanneer verzoekende partij in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting 

aan te voeren, betekent dit dat van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen werden ondervonden.  

Verweerder zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre de verzoekende partij de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert.  

Verweerder laat gelden dat de bestreden beslissing werd genomen in toepassing van art. 9ter 

Vreemdelingenwet.  

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt:   
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 “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.”  

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt duidelijk dat de gezondheidsproblemen die werden 

aangehaald door verzoekende partij geen actuele aandoeningen uitmaken die een reëel risico inhouden 

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

onmenselijke of vernederende behandeling en dit gelet op het gegeven dat er in Macedonië 

behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk is, terwijl verzoekende partij ook kan reizen naar 

dit land.   

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt duidelijk dat daarbij rekening werd gehouden met de 

medische verslagen die verzoekende partij heeft voorgelegd, terwijl de arts-adviseur ook verwijst naar 

de verschillende door hem geraadpleegde bronnen, die ofwel online consulteerbaar zijn, ofwel kunnen 

worden nagegaan in het administratief dossier.  

Gelet op het feit dat de ambtenaar-geneesheer adviseert dat er geen bezwaar is vanuit medisch 

oogpunt naar een terugkeer naar Macedonië, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de 

federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding om 

het advies van de ambtenaar-geneesheer te volgen.  

Terwijl het de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, als annulatierechter, niet toekomt zich in de plaats 

te stellen van de ambtenaar-geneesheer noch van de gemachtigde van de Staatssecretaris bij het 

nemen van diens advies/beslissing, doch enkel kan nagaan of de beslissing niet kennelijk onredelijk is.   

 “In eerste instantie moet in het algemeen worden opgemerkt dat, waar verzoeker betoogt dat de 

verwerende partij slechts naar één bron verwijst om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de 

benodigde zorgen aan te tonen, en dat deze informatiebronnen niet aantonen dat het voorgestelde 

zorgregime daadwerkelijk aanwezig en toegankelijk is, het hem vrijstaat de concrete informatie die de 

verwerende partij gebruikt in een ander daglicht te stellen. Een loutere bewering volstaat daartoe 

uiteraard niet. Verzoeker moet met concrete argumenten aannemelijk maken dat de verwerende partij 

niet is uitgegaan van de juiste informatie of daaruit niet de juiste gevolgtrekkingen heeft gemaakt. De 

loutere vaststelling dat slechts één bron zou zijn gebruikt volstaat evenmin (…)” (RvV nr. 176.683 dd. 

20.10.2016)  

Verzoekende partij voert evenwel aan dat onterecht zou besloten worden dat zij toegang heeft tot de 

nodige behandeling en medicatie daar zij arbeidsongeschikt zou zijn.  

Verweerder laat evenwel gelden dat de ambtenaar-geneesheer terecht vaststelde dat er geen enkel 

bewijs werd voorgelegd dat verzoekende partij arbeidsongeschikt is. Zulks blijkt ook niet uit het 

administratief dossier.  

In tegenstelling tot wat verzoekende partij tracht voor te houden, blijkt nergens uit art. 9ter van de 

Vreemdelingenwet dat de ambtenaar-geneesheer de verplichting zou toekomen om een bijkomend 

onderzoek te organiseren.  

Zie dienomtrent:  

 “De bestreden beslissing steunt zich voor deze conclusie op het medisch advies van de ambtenaar-

geneesheer, die zoals blijkt uit het administratief dossier zich heeft gesteund op het door verzoekster 

bijgebracht verslag van de specialist. Artikel 9ter, §1, tweede alinea voorziet dat er een advies wordt 

verschaft door een ambtenaargeneesheer die zonodig de vreemdeling kan onderzoeken en bijkomend 

advies kan inwinnen van deskundigen. Het is aan de ambtenaar-geneesheer aldus toegestaan om zich 

voor zijn advies louter te baseren op de neergelegde medische attesten zonder de vreemdeling zelf te 

onderzoeken indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder een eigen onderzoek een 

onderbouwd advies kan geven.” (R.v.V.nr. 41 432 van 7 april 2010)  

“Het feit dat de verzoekster heeft aangeboden om in te gaan op iedere contactname van de ambtenaar-

geneesheer, impliceert zoals de verweerder terecht opmerkt niet dat de ambtenaar-geneesheer hierop 

moet ingaan.” (R.v.V. nr.91.381 dd. 19.11.2012)  

 “het mogelijk gegeven dat verzoeker aanbood om een medisch onderzoek te ondergaan en nadere 

toelichting te verschaffen aangaande zijn medische situatie maakt niet dat de arts-adviseur wiens advies 

de verwerende partij gevraagd heeft, verplicht is hierop in te gaan.” (R.v.V. nr. 96.119 dd. 30.01.2013)  

 “Uit de bewoordingen van artikel 9ter, § 1, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet blijkt evenwel dat de 

ambtenaar- geneesheer indien hij dit nodig acht de vreemdeling kan onderzoeken en een bijkomend 

advies kan inwinnen van deskundigen. Van enige verplichting om de betrokkene aan een fysiek 

onderzoek te onderwerpen en/of van enige verplichting om gespecialiseerd advies in te winnen van 

deskundigen, is dan ook geen sprake. Het behoort bijgevolg tot de discretionaire bevoegdheid van de 

artsadviseur om te oordelen of hij het nodig acht om een advies van deskundigen in te winnen of de 

derde verzoekster aan een bijkomend fysiek medisch onderzoek te onderwerpen. De Raad kan deze 
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beoordeling niet overdoen, maar deze enkel onwettig bevinden wanneer zij zou getuigen van een 

kennelijk onredelijk handelen of wanneer bij de medische beoordeling essentiële elementen uit het 

dossier zouden zijn miskend. De verzoekende partijen tonen zulks echter niet aan. Zij beperken zich in 

het verzoekschrift tot een theoretische en algemene kritiek zonder in concreto aan te tonen dat de arts-

adviseur, door een medische beoordeling door te voeren op grond van de door hen aangeleverde 

medische attesten zonder daarbij advies van een deskundige of de behandelende arts in te winnen of 

de derde verzoekster fysiek te onderzoeken, een kennelijk onredelijke of onjuiste medische beoordeling 

zou hebben gemaakt van haar medische problematiek.” (R.v.V. nr. 156.214 dd. 09.11.2015)  

Inderdaad komt het de verzoekende partij toe haar aanvraag zorgvuldig voor te bereiden en alle nodige 

documenten en inlichtingen over te maken, hetgeen zij klaarblijkelijk naliet te doen.  

Verzoekende partij voegt bij haar inleidend verzoekschrift een stuk waaruit blijkt dat zij 66% onbekwaam 

zou zijn verklaard. Dit stuk was evenwel niet aan de gemachtigde van de Staatssecretaris ter kennis 

gebracht op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing, zodat deze geen rekening heeft 

kunnen houden met de onbekwaamheid van verzoekende partij, dat pas in het kader van onderhavige 

procedure wordt voorgelegd.  

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007).   

In het middel van verzoekende partij is met deze regel geen rekening gehouden, waardoor het 

geenszins tot de beoogde nietigverklaring kan leiden.  

De ambtenaar-geneesheer heeft terecht vastgesteld dat er op het ogenblik van zijn advies – en 

evenzeer op het ogenblik van de bestreden beslissing – geen stukken werden voorgelegd dat 

verzoekende partij zich niet op de arbeidsmarkt zou kunnen begeven.  

Voorts stelt verzoekende partij dat de ambtenaar-geneesheer niet zorgvuldig is nagegaan of verzoeker 

als Kosovaar zich in Macedonië zou kunnen vestigen.  

De kritiek van verzoekende partij mist juridische grondslag.  

De ambtenaar-geneesheer is belast met een specifieke wettelijk omschreven taak, met name nagaan of 

de opgeworpen medische aandoening van een verzoekende partij het toelaten op het grondgebied te 

verblijven.  

Geenszins is de ambtenaar-geneesheer, noch de gemachtigde van de Staatssecretaris, verplicht na te 

gaan of de echtgenoot van de verzoekende partij zich wel in het land van herkomst zal kunnen vestigen.  

Te meer nu ervan uitgegaan mag worden dat hij als echtgenoot een verblijfsrecht zal kunnen bekomen.  

Verweerder laat gelden dat het loutere gegeven dat de beschikbaarheid van de zorgen niet volstrekt 

gegarandeerd kan worden, dat de zorgen van een lager niveau zijn dan dit het geval is in België, en 

evenmin kosteloos zijn, niet van aard is afbreuk te doen aan de inhoud van het advies van de arts-

adviseur.  

Verweerder benadrukt in eerste instantie dat de wetgever, bij de invoering van artikel 9ter in de 

Vreemdelingenwet, vooropstelde dat: “Het onderzoek van de vraag of er een gepaste en voldoende 

toegankelijke behandeling bestaat in het land van oorsprong of verblijf gebeurt geval per geval, rekening 

houdend met de individuele situatie van de aanvrager, en wordt geëvalueerd binnen de limieten van de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens” (Parl. St. Kamer, 2005-2006, DOC 

51-2478/001, p. 35).   

Het was bijgevolg de uitdrukkelijke wil van de wetgever om de beschikbaarheid en de toegankelijkheid 

van de medische behandeling en opvolging in het herkomstland te beoordelen binnen de limieten van 

de rechtspraak van het EHRM. Het is bijgevolg nuttig om kort in te gaan op de rechtspraak van dit Hof 

inzake de verwijdering van (ernstig) zieke vreemdelingen.   

Het EHRM oordeelde in Grote Kamer dat artikel 3 van het EVRM niet het recht aan een vreemdeling 

waarborgt om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om reden dat die Staat betere 

medische verzorging kan verstrekken dan zijn land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de 

uitwijzing de gezondheidstoestand beïnvloedt en de levensverwachting op significante wijze vermindert, 

niet volstaat om een schending van die bepaling op te leveren. Het EVRM is volgens het EHRM immers 

essentieel gericht op de bescherming van burgerlijke en politieke rechten. Volgens het EHRM kan artikel 

3 van het EVRM niet beschouwd worden als een verplichting voor de verdragspartijen om de 

ongelijkheden tussen landen op vlak van medische voorzieningen te overbruggen door het voorzien van 

gratis en onbeperkte gezondheidszorg aan illegale vreemdelingen (EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, 

N. t. het Verenigd Koninkrijk).   

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat het gegeven dat een medische behandeling beperkt 

beschikbaar is omwille van logistieke of geografische redenen en dus minder makkelijk te verkrijgen of 

minder toegankelijk is in het land van terugkeer dan in de betrokken Verdragsluitende Staat, hetzij dat 

financiële toegankelijkheid van de beschikbare behandeling ernstige problemen kan geven, niet 

doorslaggevend is (EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); 
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EHRM 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 25 

november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan v. Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing)).  

Zie in die zin:  

 “Uit de hierboven aangehaalde door het EHRM in Grote Kamer vastgestelde principes die het EHRM in 

dergelijke zaken hanteert, blijkt dat artikel 3 van het EVRM geenszins een verplichting inhoudt om 

verzoekster in België verder te behandelen voor haar aandoening omdat de (louter op algemene wijze 

aangetoonde) staat van het Kosovaars systeem van gezondheidszorg niet zou voldoen aan de 

Belgische standaarden. Tevens blijkt uit de hierboven geciteerde rechtspraak van het EHRM dat 

kostenloosheid van de medische behandeling geenszins een vereiste is en dat zelfs al zou er een 

aanzienlijke kost zijn voor verzoekers, zulks er geenszins toe leidt dat dit strijdig zou zijn met artikel 3 

van het EVRM.  […] Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient nogmaals verwezen te 

worden naar de rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie 

aanwezig is en dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden of slechts tegen betaling 

door de betrokkene geen reden is om te besluiten tot een schending van artikel 3 van het EVRM. Verder 

dient er toch op gewezen te worden dat de informatie waarop de verwerende partij zich gebaseerd heeft 

van een recentere datum is dan de informatie waarop de verzoekers zich steunen. […] Nogmaals wordt 

er op gewezen dat de bestreden beslissing wel degelijk de toegankelijkheid heeft onderzocht doch dat 

verzoekers een andere invulling geven aan het begrip ‘toegankelijkheid’. De invulling die verzoekers 

lijken te geven aan toegankelijkheid, met name dat naast het onderzoek naar de beschikbaarheid van 

medicatie ook dient te worden onderzocht wat de effectieve toegankelijkheid is en hoe het zit met de 

continuïteit van de medicatie, vindt geen steun in de rechtspraak van het EHRM en kan in deze dan ook 

niet toelaten te besluiten dat er een verkeerde toepassing is gemaakt van artikel 9 ter van de 

vreemdelingenwet of dat de bestreden beslissing op dit punt gebrekkig gemotiveerd is.” (R.v.V. nr. 

74.693 van 7 februari 2012)  

Zie ter zake ook:  

“De motieven inzake de toegankelijkheid van de zorgen moeten voorts in hun geheel worden gelezen, 

het is immers op grond van deze samenstellende vatstellingen dat de ambtenaar-geneesheer heeft 

geconcludeerd dat de benodigde medische zorgen voor de verzoekende partij toegankelijk zijn in haar 

land van herkomst. Waar verzoekende partijen nog verwijzen naar een passage waaruit blijkt dat er veel 

corruptie is inzake het gezondheidssysteem en er toch betaald wordt voor medische behandeling, dient 

vastgesteld dat uit deze passage geenszins blijkt dat de medische zorgen voor K.M. niet financieel 

toegankelijk zou zijn, dit temeer nu in die passage tevens melding wordt gemaakt van het feit dat 

ondanks de corruptie er toch medische zorgen gratis verstrekt worden, weze het dan van mindere 

kwaliteit en zij voorts ook niet aantoont dat, zelfs indien zij zou moeten betalen voor medische zorgen, 

zij hiertoe financieel niet in staat zou zijn. Ook het gegeven dat de psychiatrische zorgen slechts in 

bepaalde centra worden gegeven en dat psychiatrische patiënten soms gestigmatiseerd worden door 

familie of de gemeenschap maakt niet dat de benodigde psychiatrische zorgen niet beschikbaar noch 

toegankelijk zouden zijn.” (R.v.V. nr. 148 107 van 18 juni 2015)   De verweerder verwijst andermaal naar 

het deugdelijk advies van de ambtenaar-geneesheer, waaruit duidelijk blijkt dat de door verzoekende 

partij naar voor gebrachte medische stukken zeer grondig werden onderzocht, én waaruit duidelijk blijkt 

dat de toestand in Macedonië zorgvuldig werd nagegaan.  

Het middel van verzoekende partij faalt in rechte.  

De vermeende schending van art. 3 van het EVRM kan dan ook niet worden aangenomen.  

Evenmin kan een schending van art. 8 van het EVRM worden aangenomen.  

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt:   

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit 

recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het 

belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het 

voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."   

Verweerder laat gelden dat in casu geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid EVRM dient te 

gebeuren.   

Immers heeft de verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de bestreden 

beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf.   

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat.   

In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 
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Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37).   

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.”  (zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011)  

In casu toont verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden.   

De ongestaafde bewering dat verzoeker als Kosovaar geen recht op verblijf heeft in Macedonië sluit 

uiteraard niet uit dat hij zijn vrouw en vier minderjarige kinderen naar haar land van herkomst kan 

vervoegen om aldaar het nodige, al dan niet tijdelijk, te doen om een verblijfsrecht te verwerven.  

Verzoekende partij werpt, behoudens de nationaliteit van verzoeker, geen andere hinderpalen op om 

het gezinsleven in het land van herkomst van verzoekster verder te zetten.  

 “In casu wijst de verzoeker slechts op het gegeven dat hij ‘inmiddels een duurzame relatie onderhoudt 

met de Belgische onderdaan mevrouw H.S.D., met wie hij reeds geruime tijd samenwoont’, doch laat hij 

na concrete hinderpalen aan te voeren voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en 

effectief gezinsleven met zijn Belgische partner elders. (…) De bestreden beslissing verhindert niet dat 

zijn partner hem bezoekt in het land van herkomst of elders. Verder kunnen moderne 

communicatietechnologieën de verzoeker in staat stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te 

blijven met zijn partner en de banden met haar verder te onderhouden (EHRM 26 juni 2014, nr. 

71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100)” (R.v.V. nr. 141.063 dd. 16.03.2015)  

Dienaangaande laat verweerder gelden dat het eigen is aan een grensoverschrijdende relatie dat 

minstens één van de partners zijn band met het land van herkomst zal moeten breken.   

 “Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM. Verzoekende partij toont met het loutere betoog dat haar verloofde ‘omwille van persoonlijke 

redenen onmogelijk naar Turkije kan’ niet aan dat er ernstige hinderpalen zij die haar beletten om met 

haar verloofde Y.A. in haar land van herkomst te ver blijven en maakt evenmin aannemelijk dat zij enkel 

in België met haar [verloofde] kan samenleven. De Raad wijst erop dat het aan verzoekende partij en 

haar (toekomstige) partner toekomt aan de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een eigen 

inkleuring te gegeven, waarbij de partner van verzoekende partij haar zou kunnen vergezellen naar haar 

land van herkomst, in casu Turkije. Het is immers inherent aan een grensoverschrijdende relatie dat één 

van beide partners, indien men een gezinsleven wenst uit te bouwen, de verankering in zijn land van 

herkomst, of legaal verblijf, in grote mate verliest. Verzoekende partij toont op generlei wijze aan 

waarom haar partner in de volstrekte onmogelijkheid zou zijn samen met haar een gezinsleven in 

Turkije uit te bouwen. Deze elementen laten prima facie toe te besluiten dat er geen positieve 

verplichting lijkt te bestaan in hoofde van de Belgische overheid en er geen onoverkomelijke hinderpalen 

lijken te zijn om het gezinsleven elders verder te zetten.” (R.v.V. nr. 93.229 dd. 10.12.2012)  

In ieder geval gelden de bestreden beslissing voor het gehele gezin, zodat niet wordt ingezien hoe art. 8 

van het EVRM zou geschonden worden.  

 “Voor zover uit hun betoog blijkt dat verzoekers artikel 8 EVRM geschonden achten, dient de Raad vast 

te stellen dat de bestreden beslissing geldt voor het hele gezin en dan ook niet kan ingezien worden hoe 

de bestreden beslissing ‘het gezin van verzoekers ontwricht’.” (R.v.V. nr. 110.110 dd. 19.09.2013)  

“Verzoeker kan dan ook niet worden gevolgd waar hij stelt dat de bestreden beslissing ertoe leidt dat de 

gezinscel zou worden verbroken. Zowel verzoeker als zijn echtgenote kregen immers beiden een 

weigeringsbeslissing.” (R.v.V. nr. 132.810 dd. 05.11.2014)  

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen.   

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij diverse 

gelegenheden aan heeft herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling 

waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te 

verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; 

EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden 

geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen 

gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging 

op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, 

§ 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van 
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de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de 

binnenkomst en het verblijf van nietonderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila 

Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 

mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om 

de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen dat het belang van de staat voorrang 

heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie R.v.St. nr. 40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 

1992, z.p.).  

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007).   

Zie ook:  

 “Zij heeft haar gezinsleven in België volledig uitgebouwd in illegaal verblijf. Verzoekster kan niet 

verwachten dat de Belgische Staat in die omstandigheden een positieve verplichting zou hebben om 

haar toe te laten verder op het grondgebied te verblijven. Het Europees Hof toont zich streng t.a.v. 

vreemdelingen die tijdens een onregelmatig of precair verblijf een relatie hebben aangegaan of een 

gezinsleven hebben opgebouwd.” (R.v.V. nr. 135.172 dd. 17.12.2014)  

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.  

Waar verzoekende partij voorhoudt dat de bevelen om het grondgebied te verlaten van 

machtsafwending blijk zouden geven, laat verweerder gelden dat dergelijke kritiek juridische grondslag 

mist.  

De bevelen werden genomen op basis van art. 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, motieven die 

verzoekende partij niet betwist.  

Het loutere gegeven dat verzoekende partij nog beroep kon aantekenen tegen de weigeringsbeslissing 

in toepassing van art. 9ter van de Vreemdelingenwet, noch het gegeven dat zij dergelijk beroep 

indiende, doet afbreuk aan het gegeven dat verzoekende partij illegaal op het grondgebied verblijft, 

zodat de bevelen rechtsgeldig zijn genomen.  

Zie in die zin:  

de Raad ziet dan ook niet in waarom de bestreden beslissingen dienden te motiveren omtrent een 

hangend beroep dat werd ingediend tegen een beslissing aangaand een verblijfsmachtiging om 

medische redenen. Het gegeven dat dit beroep in concreto aanleiding heeft gegeven tot de 

nietigverklaring van deze beslissing (cfr punt 1.13) wijzigt niets aan de illegale verblijfssituatie van 

verzoekers. De Raad merkt nog op dat niets verhindert dat verzoekers een aanvraag tot verlenging van 

de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te verlaten indienen om medische redenen.” 

(R.v.V. nr. 110.107 dd. 19.09.2013)  

Verweerder laat gelden dat de keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire 

bevoegdheid maakt, slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen.   

 “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. Mede gelet op de analyse van het tweede middel, zie hierna, blijkt dat verzoeker met 

zijn betoog op generlei wijze een schending van het redelijkheidsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel als toepassing hiervan aannemelijk maakt.” (onder meer Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen nr. 24.638 van 17 maart 2009)  

Gelet op het voorgaande kan verzoekende partij niet voorhouden dat er sprake zou zijn van een 

schending van het redelijkheidsbeginsel.  

Verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem ter 

zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde tot de ongegrondheid van de aanvraag om machtiging tot 

verblijf in toepassing van art. 9ter van de Vreemdelingenwet.  

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels.  

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

zorgvuldigheidsverplichting waarvan verzoekende partij de schending aanvoert.  

Het eerste en enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

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 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 



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

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 naar artikel 

9ter van de vreemdelingenwet, en naar het feit dat de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

genoemde bepaling ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard nu de medische elementen 

aangehaald voor de eerste verzoekende partij niet kunnen weerhouden worden als grond voor een 

verblijfsvergunning op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, waarbij wordt verwezen naar het 

advies van de ambtenaar-geneesheer van 19 december 2017 dat de basis vormt voor de eerste 

bestreden beslissing en er een onlosmakelijk geheel mee vormt. In de tweede en derde bestreden 

beslissing wordt verwezen naar artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet en naar het feit dat de 

eerste verzoekende partij niet in het bezit is van een geldig visum en de tweede verzoekende partij niet 

in het bezit is van een geldig paspoort, redenen waarom aan hen een bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt uitgereikt. 

 

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

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

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

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

 

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

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een 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).  

 

De verzoekende partijen 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 beslissingen zijn 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 de verzoekende partijen de motieven van de bestreden 

beslissingen kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is bereikt. Het betoog van de 

verzoekende partijen heeft betrekking op de schending van de materiële motiveringsplicht, zodat dit 

onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Nazicht van de materiële motivering 

vergt in casu nazicht in het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de eerste 

bestreden beslissing werd genomen.  

 

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

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 (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

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.” 

 

Deze bepaling houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in die onafhankelijk van elkaar moeten 

worden getoetst. Concreet houdt deze bepaling in dat er enerzijds het geval is van een vreemdeling die 

actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn 

fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de fysieke integriteit 

moet imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. Anderzijds is er 

het geval van de vreemdeling bij wie er actueel geen reëel risico is voor diens leven of fysieke integriteit 

en die dus in principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling voorhanden is voor zijn 

ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het risico loopt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval geen acute 

levensbedreigende ziekte, er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de ingeroepen 
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ziekte of aandoening (cf. RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073). Verzoekster kan aldus niet 

worden gevolgd waar zij voorhoudt dat het reeds volstaat dat een ernstige aandoening voorligt opdat 

een verblijfsmachtiging dient te worden toegekend, zonder dat eveneens blijkt ofwel dat er sprake is van 

een imminent gevaar voor het leven of de fysieke integriteit ofwel dat er sprake is van een situatie 

waarin een onmenselijke of vernederende behandeling dreigt doordat de noodzakelijke medische 

zorgen niet beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst of verblijf. 

 

Artikel 9ter, § 1, laatste lid van de vreemdelingenwet bepaalt verder: 

 

“De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

De Raad benadrukt dat het onderzoek en de appreciatie van de door de vreemdeling aangebrachte 

medische gegevens uitsluitend tot de bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer behoren en het de 

Raad niet toekomt de beoordeling van de ambtenaar-geneesheer te betwisten (RvS 15 januari 2014, nr. 

10.218 (c)). De Raad kan hierbij slechts nagaan of de bevindingen van de ambtenaar-geneesheer niet 

zijn gebaseerd op een gebrekkige of onjuiste feitenvinding en of geen incorrecte toepassing werd 

gemaakt van de toepasselijke wets- of reglementaire bepalingen. 

 

In casu steunt de bestreden beslissing op het volgende advies van de ambtenaar-geneesheer van 19 

december 2017, dat luidt als volgt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon 

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 9-2-2017. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

- SMG dd. 16-1-2017 van Dr. K. (...) met als diagnose ernstige geestesstoornis bij persoon met 

psychische antecedenten behandeld met Redomex, Diazepam en Zyprexa  

- Voorschrift van de medicatie dd. 16-1-2017 

- SMG dd. 24-5-2017 van Dr. K. (...) met als diagnose psychose met hallucinaties en waanbeelden. 

De behandeling is ongewijzigd met Zyprexa, Diazepam en Redomex. 

- SMG dd. 11-6-2017 ingevuld door een psycholoog-psychotherapeut Peeters met als pathologie 

psychose met hallucinaties, angsten en achterdocht. Hij vermeld 3 maal per maand een epileptische 

aanval; dit wordt evenwel niet vermeld door de behandelende arts. Zij is familiaal goed omkaderd. 

- SMG dd. 26-9-2017 van Dr. K. (...), psychiater met als diagnoses ernstige geestesstoornis met 

psychose, auditieve hallucinaties, waanbeelden, familiaal belast. Medicatie: diazepam, zyprexa, 

redomex.  

 

In samenvatting uit de summiere gegevens die we verkregen hebben, gaat het hier om een vrouw van 

22 jaar afkomstig uit Macedonië met een psychose. Er zijn geen gegevens over de mogelijke oorzaak, 

de evolutie onder de medicamenteuze therapie en de opvolging. Een volledig psychiatrisch rapport ter 

ondersteuning van de aanvraag ontbreekt. 

Zij wordt behandeld met psychotherapie en medicatie namelijk: 

- Zyprexa = olanzapine een antipsychoticum 

- Diazepam = benzodiazepine, kalmerings-slaapmiddel 

- Redomex = amitriptyline een tricuclisch antidepressivum. 

 

De betrokkene is in staat om te reizen. en heeft geen mantelzorg nodig. 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst 

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

administratief dossier van de betrokkene) 

1. Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is: 

 

Aanvraag Medcoi van 9-6-2017 met het unieke referentienummer 9732 

Uit de verstrekte gegevens van MedCoi kunnen we besluiten dat zowel ambulante als residentiele 

psychiatrische zorg beschikbaar is in Macedonië 
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2. Een search in de MedCoi databank leert ons dat de verschillende medicatie die betrokkene 

toegediend krijgt voorhanden zijn in Macedonië namelijk: Olanzapine, Diazepam en Amitriptyline.  

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat het hier gaat om een 22-jarige dame uit Macedonië 

die psychische problemen heeft en nood heeft aan medicamenteuze en psychotherapeutische 

ondersteuning. Beiden zijn voorhanden in Macedonië zowel de medische psychiatrische zorg als de 

psychotherapie en de nodige medicatie olanzapine, diazepam en amitriptilyne.  

 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst 

Allereest kan een verblijfstitel niet enkel afgegeven worden op basis van het feit dat de toegankelijkheid 

van de behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen. Naast 

de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het land waar de 

aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag uitgevoerde evaluatie ook plaats 

op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze behandelingen. Rekening houdend 

met de organisatie en de middelen van elke staat zijn de nationale gezondheidssystemen zeer 

uiteenlopend. Het kan om een privé-systeem of een openbaar systeem gaan, een staatsprogramma, 

internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds, … het gaat dus om een 

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

ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met het systeem dat in 

België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben da een verblijfsrecht zou worden toegekend aan 

elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder goede kwaliteit zou zijn dan 

het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling van de 

verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat deze 

zorgverlening in het land van herkomst of het land waar zij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. 

 

De gezondheidszorg in Macedonië wordt zoals klassiek op 3 niveaus georganiseerd namelijk het 

primaire, secundair en tertiaire niveau, elk met hun eigen opdrachten. Er is zowel een publieke als 

private sector vertegenwoordigd. De gezondheidszorg is in alle streken van het land vertegenwoordigd 

met een netwerk aan voorzieningen met het doel een betaalbare gezondheidszorg te creëren die 

tegemoetkomt aan de noden van de ganse bevolking. Het primaire niveau staat in voor de basiszorg en 

de medicatie, het secundaire verzorgt de consultaties bij de specialist en de zorg in de ziekenhuizen, de 

tertiaire zorg staat in voor de hoog specialistische zorg zowel ambulant als in het hospitaal. Elk van de 

echelons heet een uitgebreide takenlijst.  

 

In Macedonië bestaat het concept van een verplichte ziekteverzekering. ‘The Health Insurance Fund of 

Macedonia’ (HIF) is er gekomen via de Wet op de Ziekteverzekering. De ziekteverzekering dekt bijna 

gans de bevolking. Personen met een ziekteverzekering dienen slechts 20% van de prijs van de 

medicatie te betalen.  

 

Verder moeten personen wiens maandelijks inkomen minder dan het gemiddelde is, minder contributie 

betalen voor hun medicatie. Bovenop dit alles krijgen personen die officieel als ‘arm’ worden 

geregistreerd nog enkele sociale en financiële voordelen via het ministerie van arbeid en sociaal beleid.  

 

Specifiek voor betrokkene: er is toegankelijkheid zowel tot residentiele als ambulante psychiatrische 

hulp. Naast het psychiatrisch ziekenhuis in Skopje, welke het meest belangrijke psychiatrische 

ziekenhuis in het land is, zijn er drie andere psychiatrische ziekenhuizen in Macedonië. Afspraken 

gebeuren via doorverwijzing vanuit de eerste lijn geneeskunde. Medicatie is beschikbaar op voorschrift 

in de apotheek. 

Bijkomend heeft de republiek van Macedonië een gezondheidsprogramma opgezet voor personen met 

mentale problemen door het oprichten van centra gespecialiseerd in mentale gezondheidszorg op 

ambulante basis zoals het centrum Topansko Pole in Skopje dat gespecialiseerd is in dagopvang en 

ambulante begeleiding van volwassenen die kampen met een milde tot gematigde vorm van mentale 

problemen. 

 

Betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen 

elementen in het dossier die erop wijzen dat zij geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in haar 

land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen instaan voor de 

kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Betrokkene verblijft hier met haar gezin. Deze 

beslissing geldt ook voor de echtgenoot van betrokkene, er kan vanuit gegaan worden dat ook hij zijn 

steentje kan bijdragen in de financiële situatie van het gezin.  
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Niets verhinderd betrokkene derhalve om terug te keren. Het staat betrokkene vrij hiertoe een beroep te 

doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een 

terugreis. Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

naar en re-integratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen 

bij te staan in het vinden van inkomensgenerende activiteiten. Reintegratiebestand kan het volgende 

bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding 

te volgen, kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van 

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. 

 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de psychiatrische problematiek bij de 

betrokkene, hoewel dit kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan 

inhouden voor haar leven of fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, 

geen reel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling en 

opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Macedonië.  

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

herkomstland, Macedonië.” 

 

In de eerste plaats verwijten de verzoekende partijen de verwerende partij geen rekening te hebben 

gehouden met het feit dat de eerste verzoekende partij werkonbekwaam zou zijn door haar ziekte. De 

Raad stelt vast dat de verzoekende partijen in hun aanvraag of in actualisaties ervan voor het nemen 

van de eerste bestreden beslissing blijkens het administratief dossier niet hebben gewezen op het feit 

dat de eerste verzoekende partij werkonbekwaam zou zijn. In zoverre zij een stuk toevoegen aan het 

verzoekschrift, wijst de Raad erop dat zij de verwerende partij en de ambtenaar-geneesheer niet kunnen 

verwijten hiermee geen rekening te hebben gehouden bij het opstellen van het advies en het nemen van 

de eerste bestreden beslissing, nu zij hiervan niet in kennis werden gesteld voor het nemen van deze 

beslissing. Het attest van erkenning van handicap van de FOD Sociale Zekerheid dat zich in het 

administratief dossier bevindt, dateert van na de bestreden beslissing. De beslissingsdatum van 

evaluatie van de handicap is immers 10 januari 2018. 

 

De Raad is in het kader van zijn annulatiebevoegdheid niet in de mogelijkheid het aan het verzoekschrift 

toegevoegde stuk zelf te beoordelen en zijn oordeel in de plaats te stellen van de verwerende partij en 

de ambtenaar-geneesheer. 

 

Daarnaast kan de Raad opmerken dat de verzoekende partij niet weerlegt dat haar echtgenoot kan 

bijdragen in de financiële situatie van het gezin. 

 

Waar de verzoekende partijen bovendien aanvoeren dat het onzorgvuldig is van de ambtenaar-

geneesheer om zich slechts te baseren op de voorgelegde medische attesten en de eerste verzoekende 

partij niet te onderzoeken, merkt de Raad op dat uit de bewoordingen van artikel 9ter, § 1, vijfde lid, van 

de vreemdelingenwet blijkt dat de ambtenaar-geneesheer indien hij dit nodig acht de vreemdeling kan 

onderzoeken en een bijkomend advies kan inwinnen van deskundigen. Van enige verplichting om de 

betrokkene aan een fysiek onderzoek te onderwerpen is dan ook geen sprake. Het behoort bijgevolg tot 

de discretionaire bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer om te oordelen of hij het nodig acht om 

de eerste verzoekende partij aan een bijkomend fysiek medisch onderzoek te onderwerpen. De Raad 

kan deze beoordeling niet overdoen, maar deze enkel onwettig bevinden wanneer zij zou getuigen van 

een kennelijk onredelijk handelen of wanneer bij de medische beoordeling essentiële elementen uit het 

dossier zouden zijn miskend. De verzoekende partijen tonen dit echter niet aan. Zij beperken zich tot 

algemene kritiek betreffende de zorgvuldigheid en de bekwaamheid van de ambtenaar-geneesheer 

zonder in concreto aan te tonen dat de ambtenaar-geneesheer, door een medische beoordeling door te 

voeren op grond van de door hen aangeleverde medische attesten zonder de eerste verzoekende partij 

daarbij fysiek te onderzoeken, een kennelijk onredelijke of onjuiste medische beoordeling zou hebben 

gemaakt van haar medische problematiek. Tevens wordt erop gewezen dat overeenkomstig artikel 9ter, 

§ 1, derde lid, van de vreemdelingenwet het de vreemdeling toekomt om samen met zijn aanvraag alle 

nuttige en recente inlichtingen aangaande zijn ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot 

een adequate behandeling in het land van herkomst of het land waar hij verblijft over te maken aan de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris. 

 

Waar de verzoekende partijen de ambtenaar-geneesheer en de verwerende partij verwijten enkel de 

medische situatie in het land van herkomst van de eerste verzoekende partij, Macedonië, te hebben 

beoordeeld, terwijl haar echtgenoot niet de Macedonische maar Kosovaarse nationaliteit heeft, dient de 
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Raad vast te stellen dat de verzoekende partijen niet in de aanvraag, noch in enige actualisatie, hebben 

gewezen op het feit dat de verschillende nationaliteiten problematisch zijn, en dat in de aanvraag enkel 

wordt verwezen naar de medische situatie in Macedonië, zodat het geenszins onredelijk is dat de 

ambtenaar-geneesheer zich heeft beperkt tot een onderzoek van de mogelijkheden tot behandeling van 

de eerste verzoekende partij in haar eigen land van herkomst. De verzoekende partijen merkten 

nergens op dat zij bij een terugkeer zich naar Kosovo zouden begeven en verwijzen in hun aanvraag 

herhaaldelijk naar Macedonië als zij refereren naar hun land van herkomst. Zij hebben evenmin 

gewezen op, laat staan geconcretiseerd, dat het voor de tweede verzoekende partij onmogelijk zou zijn 

zich naar Macedonië te begeven. Zoals de verwerende partij in haar nota opmerkt resulteert een 

grensoverschrijdende relatie bovendien onvermijdelijk in de situatie dat minstens één van de partners 

niet in zijn of haar land van herkomst zal verblijven.  

 

Wat betreft de voorgehouden schending van artikel 8 van het EVRM, wijst de Raad erop dat deze 

bepaling luidt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210 029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissingen. Bijgevolg gaat de 

Raad na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging 

heeft betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het 

standpunt heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het 

belang van een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins/ privé-leven hier te lande en 

anderzijds het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en 

het handhaven van de openbare orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren. 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven. 

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een privé- en/of familie- en gezinsleven 

aanvoert in de zin van het EVRM,  vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd gepleegd op het recht 

op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de bestreden beslissing.  

 

De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens het begin 

van bewijs aan te brengen van een privéleven en een familie- en gezinsleven in de zin van artikel 8 

EVRM waarop zij zich beroept, en dit op voldoende nauwkeurige wijze met inachtneming van de 

omstandigheden van de zaak.  
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Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke 

banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije 

(GK), § 93). Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM 

benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er 

een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 

augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven, is 

ook een feitenkwestie. 

 

In voorliggende zaak wordt niet betwist dat de verzoekende partij een gezin vormt met haar echtgenoot 

en hun vier minderjarige kinderen. Naast de eerste verzoekende partij zouden ook de kinderen de 

Macedonische nationaliteit hebben. 

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is niet 

absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse 

gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling 

waarborgt om het grondgebied van een Staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te 

verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, 

§ 27). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de 

algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van 

gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan 

(EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, 

Mugenzi/Frankrijk, § 43), noch om het recht op een bepaalde verblijfstitel te garanderen (EHRM 16 

december 2014, Chbihi Loudoudi en a./België, § 135). De Verdragsstaten hebben het recht, op grond 

van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun verdragsverplichtingen, met 

inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren 

(EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De Staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden voor de 

binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder 

artikel 8 van het EVRM.  

 

Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet nagezien worden in het licht van de vraag of de vreemdeling 

voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of verblijf heeft verzocht, dan wel of het gaat om de 

weigering van een voortgezet verblijf. 

 

In voorliggende zaak betreft het een situatie eerste toelating. 

 

Hierbij oordeelt het EHRM dat er geen toetsing geschiedt aan de hand van het tweede lid van artikel 8 

van het EVRM, maar moet eerder onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de Staat 

om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied te laten komen of  verblijven zodat hij zijn recht op 

eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven  aldaar kan handhaven en ontwikkelen (EHRM 

28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit geschiedt 

aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een  redelijke afweging heeft 

gemaakt tussen de concurrerende belangen van de het individu, enerzijds, en de samenleving, 

anderzijds. Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. De 

omvang van de positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de betrokken 

individuen en het algemeen belang. (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37; EHRM 

31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 106-107). 

 

Hoewel artikel 8 EVRM geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat de 

besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 

gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die 

door artikel 8 EVRM worden gevrijwaard. Deze procedurele vuistregel is volgens het EHRM tevens van 
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toepassing op situaties waar sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, 

Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68). Staten gaan hun 

beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige 

wijze een redelijke belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 84; EHRM 

10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

De Raad wijst erop dat de bestreden beslissingen geenszins een inbreuk vormen op het gezinsleven 

van de verzoekende partij, nu zij beiden samen met hun kinderen het land dienen te verlaten. De 

verzoekende partijen kunnen niet ernstig voorhouden dat de verwerende partij of de ambtenaar-

geneesheer hadden moeten onderzoeken of de tweede verzoekende partij zich zou kunnen vestigen in 

Macedonië. De verzoekende partijen hebben in hun aanvraag of in actualisaties allerminst aangehaald 

dat het voor de tweede verzoekende partij onmogelijk zou zijn zich naar Macedonië – het land dat zij in 

de aanvraag benoemen als het land van herkomst – te begeven samen met zijn gezinsleden. In het 

kader van een aanvraagprocedure kan van de aanvragers verwacht worden dat zij alle elementen die zij 

nuttig achten aan de verwerende partij kenbaar maken opdat deze een geïnformeerde beslissing zou 

kunnen nemen. De verzoekende partijen voeren in hun verzoekschrift geen concrete hinderpalen aan 

die er zich tegen verzetten dat zij hun gezinsleven elders – zij het Macedonië, zij het Kosovo – verder 

uitbouwen. Wat betreft de kinderen kan worden aangenomen dat zij kunnen terugkeren naar Macedonië 

nu zij de Macedonische nationaliteit zouden hebben. De verzoekende partijen tonen niet anders aan. 

 

Verder kan worden volstaan met een verwijzing naar voorgaande bespreking. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Verder voeren de verzoekende partijen aan dat de eerste verzoekende partij aan haar lot zal worden 

overgelaten en zal terechtkomen in mensonterende omstandigheden in strijd met artikel 3 van het 

EVRM bij een terugkeer naar Macedonië. 

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt: 

 

“Verbod van foltering Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen.” 

 

In de zaak N. vs. het Verenigd Koninkrijk van 27 mei 2008, Grote Kamer, nr. 265.855, hanteert het Hof 

een aantal principes met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen. In dit principearrest geeft het Hof 

een overzicht van zijn jarenlange consistente rechtspraak sinds het arrest D. vs. The United Kingdom 

(EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96) waarbij het vervolgens duidelijk de principes vaststelt die zij aanwendt 

met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen.  

 

“42. In summary, the Court observes that since D. v. the United Kingdom, it has consistently applied the  

following principles.  

Aliens who are subject to expulsion cannot in principle claim any entitlement to remain in the territory of 

a Contracting State in order to continue to benefit from medical, social or other forms of assistance and 

services provided by the expelling State. The fact that the applicants circumstances, including his life 

expectancy, would be significantly reduced if he were to be removed from the Contracting State is not 

sufficient in itself to give rise to a breach of Article 3. The decision to remove an allien who is suffering 

from a serious mental or physical illness to a country where the facilities for the treatment of that illness 

are inferior to those available in the Contracting State may raise an issue under Article 3, but only in a 

very exceptional case, where the humanitarian grounds against the removal are compelling. In the D. 

case the very exceptional circumstances were that the applicant was critically ill and appeared to be 

close to death, could not be guaranteed any nursing or medical care in his country of origin and had no 

family there willing or able to care for him or provide him with even a basic level of food shelter or social 

support.  

43. The Court does not exclude that there may be other very exceptional cases where the humanitarian 

considerations are equally compelling. However, It considers that It should maintain the high threshold 

set in D. v. the United Kingdom and applied in its subsequent case-law, which it regards as correct in 

principle, given that in such cases the alleged future harm would emanate not from the intentional acts 

or omissions of public authorities or non-State bodies, but instead from a naturally occurring illness and 

the lack of sufficient resources to deal with in the receiving country.  

44. Although many of the rights it contains have implications of a social or economic nature, the 

Convention is essentially directed at the protection of civil and political rights (Airey v. Ireland, judgment 
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of 9 October 1979, Series A n°. 32, § 26). Furthermore, inherent in the whole of the Convention is a 

search for a fair balance between the demands of the general interest of the community and the 

requirements of the protection of the individuals fundamental rights (see Soering v. the United Kingdom, 

judgment of 7 July 1989, Series A n°. 161, § 89). Advances In medical science, together with social and 

economic differences between countries, entail that the level of treatment available in the Contracting 

State and the country of origin may vary considerably. While It is necessary, given the fundamental 

importance of Article 3 of the Convention system, for the Court to retain a degree of flexibility to prevent 

expulsion in very exceptional cases,  

Article 3 does not place an obligation on the Contracting State to alleviate such disparities through the 

provision of free and unlimited health care to all aliens without a right to stay within its jurisdiction. A 

finding to the contrary would place too great a burden on the Contracting States.  

45. Finally, the Court observes that, although the present application, in common with most of those 

referred to above, is concerned with the expulsion of a person with an HIV and AIDS-related condition, 

the same principles must apply in relation to the expulsion of any person afflicted with any serious, 

naturally occurring physical or mental illness which may cause suffering, pain and reduced life 

expectancy and require specialized medical treatment which may not be so readily available in the 

applicant’s country of origin or which may be available only at substantial cost.”  

 

Vervolgens past het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zetelend in Grote Kamer deze 

principes toe op de hem voorliggende zaak.  

 

“4. Application of the above principles to the present case 

46. The Court observes at the outset that, although the applicant applied for, and was refused, asylum in 

the United Kingdom, she does not complain before the Court that her removal to Uganda would put her 

at risk of deliberate, politically motivated ill-treatment. Her claim under Article 3 is based solely on her 

serious medical condition and the lack of sufficient treatment available for it in her home country.  

47. ln 1998 the applicant was diagnosed as having two AIDS defining illnesses and a high level of 

immunosuppression. As a result of the medical treatment she has received in the United Kingdom her 

condition is now stable. She is fit to travel and will remain fit as long as she continues to receive the 

basic treatment she needs. The evidence before the national courts indicate however, that if the 

applicant were to be deprived of her present medication her condition would rapidly deteriorate and she 

would suffer ill-heath, discomfort, pain and death within a few years (see paragraphs 14-17 above).  

48. According to information collated by the World Health Organization (see paragraph 19 above), 

antiretroviral medication Is available in Uganda, although through lack of resources it is received by only 

half of those in need. The applicant claims that she would be unable to afford the treatment and that it 

would not be available to her in the rural area from which she comes. It appears that she has family 

members in Uganda, although she claims that they would not be willing or able to care for her if she 

were seriously ill.  

49. The United Kingdom authorities have provided the applicant with medical and social assistance at 

public expense during the nine-year period it has taken for her asylum application and claims under 

Articles 3 and 8 of the Convention to be determined by the domestic courts and this Court However, this 

does not in itself entail a duty on the part of the respondent State to continue so to provide for her.  

50. The Court accepts that the quality of the applicant’s life, and her life expectancy, would be affected if  

she were returned to Uganda. The applicant is not, however, at the present time critically ill. The rapidity  

of the deterioration which she would suffer and the extent to which she would be able to obtain access 

to medical treatment, support and care, including help from relatives, must involve a certain degree of 

speculation, particularly in view of the constantly evolving situation as regards the treatment of HIV and 

AIDS worldwide.  

51. In the Court’s view, the applicant’s case cannot be distinguished from those cited in paragraphs 36-

41above. It does not disclose very exceptional circumstances, such as in D. v. the United Kingdom 

(cited  

above), and the implementation of the decision to remove the applicant to Uganda would not give rise to 

a violation of Article 3 of the Convention.”  

 

De strenge principes die het Hof sinds voornoemd arrest D. vs. The United Kingdom in medische zaken 

hanteert, werden bijgevolg in 2008 bevestigd door de Grote Kamer van het EHRM. De zaak N. vs. The 

United Kingdom handelde over de uitzetting van een hiv-positieve vrouw van het Verenigd Koninkrijk 

naar Oeganda. Zonder medicatie en behandeling zou haar levensverwachting volgens dokters ongeveer 

een jaar bedragen. Het Hof benadrukte dat er slechts sprake kan zijn van een schending van artikel 3 

van het EVRM in het zeer uitzonderlijk geval (“a very exceptional case”), wanneer de humanitaire 

redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn (EHRM 27 mei 2008, grote kamer, N. vs. Verenigd 
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Koninkrijk, § 42). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet het recht waarborgt om op het grondgebied van 

een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan 

het land van herkomst: de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de 

levensverwachting van de betrokkene beïnvloedt, volstaat niet om een schending van die bepaling op te 

leveren. Enkel “in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de 

uitwijzing dwingend zijn”, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde zijn 

(EHRM, grote kamer, 27 mei 2008, N. t. Verenigd Koninkrijk, § 42).  

 

De Grote Kamer handhaafde dan ook de hoge drempel, die door D. vs. The United Kingdom werd 

gesteld. Het EVRM is volgens het Hof immers essentieel gericht op de bescherming van burgerlijke en 

politieke rechten. Volgens het Hof kan artikel 3 van het EVRM niet beschouwd worden als een 

verplichting voor de verdragspartijen om de ongelijkheden tussen landen op vlak van medische 

voorzieningen te overbruggen door het voorzien van gratis en onbeperkte gezondheidszorg aan illegale 

vreemdelingen. In casu oordeelde het Hof dat uit de beschikbare informatie bleek dat antiretrovirale 

middelen in principe beschikbaar zijn in Oeganda – al geraakten ze wegens een gebrek aan middelen 

vaak maar bij de helft van de personen die deze nodig hadden – en zouden ze niet beschikbaar zijn in 

verzoeksters rurale streek van afkomst en zou ze deze middelen naar eigen zeggen niet kunnen betalen 

noch zou zij op de steun en zorg van de in Oeganda aanwezige familieleden kunnen rekenen. Op het 

moment van de behandeling van de zaak was haar gezondheidstoestand niet kritiek, de snelheid van 

haar achteruitgang was volgens het Hof onderhevig aan een bepaalde graad van speculatie. De Grote 

Kamer kwam tot de conclusie dat er geen sprake was van de zeer uitzonderlijke omstandigheden zoals 

in voornoemd arrest D. vs. The United Kingdom en besloot dat haar uitzetting niet in strijd zou zijn met 

artikel 3 van het EVRM.  

 

Het Hof heeft bijgevolg een zeer bewuste keuze gemaakt om in Grote Kamer de hoge drempel zoals 

gehanteerd sinds voornoemd arrest D. vs. The United Kingdom te behouden. In D. vs. The United 

Kingdom waren de zeer uitzonderlijke omstandigheden volgens het Hof: “only in a very exceptional 

case, where the humanitarian grounds against the removal are compelling. In the D. case the very 

exceptional circumstances were that the applicant was critically ill and appeared to be close to death, 

could not be guaranteed any nursing or medical care in his country of origin and had no family there 

willing or able to care for him or provide him with even a basic level of food, shelter or social support.”  

 

Door zelf een overzicht van zijn rechtspraak te geven van 1997 tot aan dit arrest en door zelf de 

principes op te sommen die hieruit moeten worden afgeleid, laat het Hof er geen twijfel meer over 

bestaan hoe uitzonderlijk de situatie van een ernstig zieke moet zijn alvorens zijn uitzetting in strijd zou 

zijn met artikel 3 van het EVRM.  

 

Illustratief hiervoor is dat sinds D. vs. The United Kingdom geen enkele schending van artikel 3 van het 

EVRM meer werd aanvaard door het Hof inzake de uitzetting van ernstig zieken.  

 

In de zaak Paposhvili t. België van 13 december 2016 – waarnaar de verzoekende partijen overigens 

eveneens verwijzen - bevestigt de Grote Kamer van het EHRM de principes die in de zaak N. t. 

Verenigd Koninkrijk worden gehanteerd en verfijnt het Hof verder in overweging 183 als volgt: “The 

Court considers that the “other very exceptional cases” within the meaning of the judgment in N. v. the 

United Kingdom (§ 43) which may raise an issue under Article 3 should be understood to refer to 

situations involving the removal of a seriously ill person in which substantial grounds have been shown 

for believing that he or she, although not at imminent risk of dying, would face a real risk, on account of 

the absence of appropriate treatment in the receiving country or the lack of access to such treatment, of 

being exposed to a serious, rapid and irreversible decline in his or her state of health resulting in intense 

suffering or to a significant reduction in life expectancy. The Court points out that these situations 

correspond to a high threshold for the application of Article 3 of the Convention in cases concerning the 

removal of aliens suffering from serious illness. 

 

Aldus blijkt uit §183 van genoemd arrest dat onder “andere uitzonderlijke gevallen” wordt begrepen de 

situaties, zonder dat er sprake is van onmiddellijk en nakend levensgevaar, waarbij er ernstige 

aanwijzingen zijn dat er een reëel risico bestaat op blootstelling aan een ernstige, snelle en 

onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand met intens lijden tot gevolg of aanzienlijke 

verkorting van de levensverwachting door het gebrek aan of toegang tot een adequate behandeling van 

de ziekte in het ontvangstland. Slechts in dergelijk geval weerhield de Grote Kamer van het Hof een 
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schending van artikel 3 van het EVRM en werd aldus de hoge drempel van artikel 3 van het EVRM in 

het geval van ernstig zieke vreemdelingen bevestigd.  

 

De Raad merkt op dat de verzoekende partijen eraan voorbij gaan dat de ambtenaar-geneesheer wel 

degelijk meent dat er sprake is van een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit, maar dat de noodzakelijke medische zorgen voor de eerste verzoekende partij 

beschikbaar en toegankelijk zijn in Macedonië, bevindingen die geenszins worden weerlegd. Aldus blijkt 

niet dat de uitvoering van de tweede en derde bestreden beslissing tot gevolg heeft dat er een 

verslechtering van de gezondheidstoestand van de eerste verzoekende partij zal optreden. De 

verzoekende partijen maken met hun betoog geen schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk. 

Uit de eerste bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij zich heeft gebaseerd op het verslag 

van de ambtenaar-geneesheer en dat deze laatste rekening heeft gehouden met alle door de 

verzoekende partijen bijgebrachte medische verslagen. Het loutere feit dat de verzoekende partijen het 

niet eens zijn met de bestreden beslissingen maakt geen grond tot vernietiging uit. 

 

Volledigheidshalve merkt de Raad op dat er geen schending van artikel 3 van het EVRM is wanneer de 

betrokkene in het land van herkomst de noodzakelijke medische zorgen kan krijgen, ook al zijn die 

zorgen niet van hetzelfde niveau als in het land waar de betrokkene op dat ogenblik verblijft; dat, al zou 

de gezondheidszorg in het herkomstland niet optimaal zijn, dit niet inhoudt dat de noodzakelijke zorgen 

er niet zouden kunnen worden verkregen (RvS 14 februari 2008, nr. 179.633). Evenmin doorslaggevend 

is het gegeven dat een medische behandeling beperkt beschikbaar is omwille van logistieke of 

geografische redenen en dus minder makkelijk te verkrijgen of minder toegankelijk in het land van 

terugkeer dan in de betrokken Verdragsluitende Staat, hetzij dat financiële toegankelijkheid van de 

beschikbare behandeling ernstige problemen geeft (EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC v. 

Zweden; EHRM, 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden; EHRM 25 november 2004, nr. 

25629/04, Amegnigan v. Nederland).  

 

Bijgevolg tonen de verzoekende partijen niet aan dat een terugkeer naar Macedonië een schending van 

artikel 3 van het EVRM teweegbrengt. Zoals blijkt uit het voorgaande kunnen zij verder niet ernstig 

voorhouden dat de behandelingsmogelijkheden in Kosovo ook hadden dienen te worden onderzocht.  

 

De verzoekende partijen maken derhalve met het voorgaande 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. De schending van de formele en materiële 

motiveringsplicht, van artikel 62 van de vreemdelingenwet en van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan de schending eveneens wordt aangevoerd, legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De 

verzoekende partijen voeren geen andere argumenten aan dan deze die hoger werden besproken zodat 

hun grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

Betreffende de schending van het redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partijen erop dat 

de keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich 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. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe 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), wat niet het geval is. Waar zij aanvoeren “De adviezen 

van de arts-adviseurs van DVZ worden duidelijk doelgericht opgesteld om de aanvragen art. 9ter af te 

wijzen” betreft dit een algemene beschouwing die niet van aard is te leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. 

 

Tenslotte menen de verzoekende partijen dat de verwerende partij haar macht heeft afgewend door de 

bevelen om het grondgebied af te leveren vooraleer al de proceduremiddelen uitgeput zijn. Zij verwijten 

de verwerende partij voorbarig handelen. De Raad wijst erop dat er slechts sprake kan zijn van 

machtsafwending wanneer een bestuursoverheid de bevoegdheid die haar door de wet is verleend met 
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het oog op het bereiken van een bepaald oogmerk van algemeen belang gebruikt om een ander doel na 

te streven en wanneer dit ongeoorloofde oogmerk het enige doel is van de betrokken bestuurshandeling 

(RvS 12 februari 2003, nr. 115.739). De beschouwingen die de verzoekende partijen naar voor brengen, 

tonen echter niet aan dat er sprake zou zijn van machtsafwending. Zoals de verwerende partij terecht 

opmerkt in haar nota betwisten de verzoekende partijen de motieven van de tweede en derde bestreden 

beslissing niet, namelijk dat werd vastgesteld dat zij op het ogenblik van het nemen van de bestreden 

bevelen in het Rijk verbleven zonder houder te zijn van de daarvoor benodigde documenten. Niets stond 

de verwerende partijen bijgevolg in de weg aan beiden een bevel om het grondgebied te verlaten uit te 

reiken. De verzoekende partijen toont niet aan waaruit zij afleidt dat de verwerende partij het aflopen 

van de beroepstermijn tegen de eerste bestreden beslissing diende af te wachten. De verzoekende 

partijen maken niet aannemelijk dat er sprake zou zijn van machtsafwending. 

 

Voor het overige laten de verzoekende partijen na aan te geven welke andere beginselen van behoorlijk 

bestuur of algemene rechtsbeginselen ze geschonden achten en de wijze waarop de bestreden 

beslissingen andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Een middel dat gesteund is op de 

schending van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere aanduidingen 

worden verschaft, is onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78 751). Dit onderdeel van het middel is 

derhalve onontvankelijk. 

 

Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen 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 

Vreemdelingenbetwistingen, 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 drieëntwintig augustus tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


