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 nr. 216 323 van 1 februari 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM 

Violetstraat 48 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Peruaanse nationaliteit te zijn, op 23 juli 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 7 juni 2018 tot weigering van verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf, 

voordien toegestaan op grond 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 en tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 oktober 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt 

voor de verzoekende partijen, en van advocaat A.-S. DEBERSAQUES, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 7 juni 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering van 

verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf, voordien toegestaan op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Dit is de eerste bestreden beslissing: 

 

“NAAM: 

F(…) d(…) H(…), L(…) A(…)) 

nationaliteit: Peru 

geboren te (…) op (…)  

adres: (…) 

 

en H(…) P(…) P(…) 

geboren op 8/9/1940 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag die op datum van 12.4.2016 bij onze diensten werd ingediend tot 

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

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

en de verwijdering van vreemdelingen, ingesteld door artikel 5 van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980, en in toepassing van artikel 13 van de wet van 15 

december 1980, gewijzigd door artikel 12 van de wet van 15 september 2006, deel ik u mee dat, 

overeenkomstig artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) en art. 13 §3,2° 

van de wet van 15 december 1980, aan dit verzoek tot verblijfsverlenging geen gunstig gevolg kan 

worden gegeven.  

 

Overwegende dat een aanvraag tot verblijfsmachtiging bij onze diensten werd ingediend op basis van 

genoemd artikel 9ter op 12.4.2016. Dat dit verzoek door onze diensten op gegrond werd verklaard op 

5.12.2.016 waarna men in het bezit werd gesteld van een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister geldig van 6/6/2017 tot 16.5.2018, , dit BIVR mag niet langer verlengd worden.  

 

Reden(en) :  

 

Overwegende dat na onderzoek door onze arts-adviseur (zie gesloten omslag, verslag d.d. 31.5.2018), 

hij concludeerde dat de medische elementen die aangehaald werden door betrokkene niet weerhouden 

kunnen worden  

 

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

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

(artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) tot vaststelling van de 

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

1980), waarbij werd nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend 

en niet-voorbijgaand karakter heeft.  

 

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

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

of  

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

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het land waar de 

betrokkene gewoonlijk verblijft.  

Bijgevolg is geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar haar 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).  

 

Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister dat werd afgegeven aan betrokkenen dient door 

uw diensten te worden ingehouden.” 

 

1.2. Op 7 juni 2018 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris eveneens de beslissing tot 

afgifte van twee bevelen om het grondgebied te verlaten, respectievelijk ten opzichte van de eerste en 

de tweede verzoekende partij. Dit zijn respectievelijk de tweede en de derde bestreden beslissing: 

 

“De mevrouw, die verklaart te heten: 
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Naam + voornaam: F(…) d(…) H(…), L(…) A(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Peru 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, 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: 

 

Krachtens artikel 13, §3, 2° van de wet van 15 december 1980, betrokkene voldoet niet meer aan de 

aan zijn verblijf gestelde voorwaarden: de aanvraag die op datum van 21.2.2018 bij onze diensten werd 

ingediend tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan in toepassing van 

artikel 9ter, werd geweigerd op 07.06.2018.” 

 

“De heer, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: H(…) P(…), P(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Peru 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, 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: 

 

Krachtens artikel 13, §3, 2° van de wet van 15 december 1980, betrokkene voldoet niet meer aan de 

aan zijn verblijf gestelde voorwaarden: de aanvraag die op datum van 21.2.2018 bij onze diensten werd 

ingediend tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan in toepassing van 

artikel 9ter, werd geweigerd op 07.06.2018.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel werpt de verzoekende partij de schending op van de artikelen 9ter en 62 van 

de Vreemdelingenwet, artikel van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de 

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

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

vreemdelingen, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Verwerende partij meent dat het verblijf van verzoekers in toepassing van art 9ter van de 

vreemdelingenwet niet verlengd kan worden. (…). Dat integendeel tot wat door verweerder werd beslist, 

het verblijf van verzoekers wel degelijk verlengd diende te worden. Dat de motivering van de bestreden 

beslissingen om verzoekers hun BIVR niet te verlengen niet afdoende is en in strijd is met artikel 9 ter 

van de vreemdelingenwet en met de beginselen van behoorlijk bestuur. Verzoekers gaan niet akkoord 

met de bestreden beslissing en wensen de volgende bemerkingen te maken.  



  

 

 

X - Pagina 4 

 

III.l Eerste Middel: Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel  

 

Verzoekers wensen op te merken dat het advies van de arts-attaché waarnaar verwerende partij 

verwijst, onaanvaardbaar is. Verzoekster wordt al gedurende meerdere jaren opgevolgd in België voor 

kanker. Zij is nu in remissie doch lijdt aan verschillende klachten die hiervan het gevolg zijn. Dat het 

flagrant onzorgvuldig en onaanvaardbaar is van de arts-attaché om deze informatie gewoon terzijde te 

schuiven en niet te bespreken/onderzoeken/...! De bestreden beslissing dient alleen al hierom weer 

vernietigd te worden! Er wordt tevens in het medisch advies vermeld dat er geen mantelzorg vereist is, 

doch wordt op de meest recente medische getuigschriften door haar behandelende artsen vermeld dat 

er net wel mantelzorg vereist is en dat van haar familie (cfr. Stuk 5). De arts-attaché gaat hieraan 

volledig voorbij. Verwerende partij dient een grondig, zorgvuldig en individueel onderzoek uit te voeren 

naar het dossier van verzoekers! Er wordt niet onderzocht of deze behandelingen en de medicatie 

beschikbaar zijn in haar land van herkomst, laat staan dat als deze al aanwezig zijn in haar land van 

herkomst, deze voor verzoekers toegankelijk zijn. De behandelende arts stelt in haar verslag als volgt: 

"We maken ons grote zorgen dat zij in Peru niet de juiste opvolging en behandeling zal krijgen voor haar 

medische problemen. Daarnaast verwonder ik mij over het verloop van haar medisch dossier. Haar als 

land pas na 12 jaar uitwijzen terwijl kinderen en kleinkinderen hier legaal verblijven, werken, studeren en 

perfect geïntegreerd zijn, terwijl haar oude dag voor de deur staat, vind ik niet bepaald getuigen van een 

humaan uitwijzingsbeleid.” 

 

De informatie waarnaar verwezen wordt in het medisch advies werd geraadpleegd op 14.09.2015 (zie 

voetnoten p. 4). Dit is geenszins actueel onderzoek. Ook wordt verwezen naar informatie van 2014 of 

ouder. De arts-attaché vermeldt in zijn verslag ook dat verzoekers zich in hun land van herkomst kunnen 

laten verzekeren voor de aandoeningen en om haar behandelingen zo te kunnen bekostigen. Er wordt 

gesteld dat verzoekers vallen onder 1 van de verzekeringssystemen voor haar behandeling en dat 

gezien zij een eigendom hebben zij dit kunnen financieren. Men gaat volledig voorbij aan het feit dat hun 

familie in België verblijft. Indien zij deze verzekering dienen te financieren, zullen zij deze eigendom 

dienen te verkopen en kunnen ze in Peru nergens meer terecht. Ook zijn beiden niet meer in staat om te 

werken. Ook gaat men voorbij aan de hoge leeftijd van verzoekers. Voor de gewone verzekering geldt 

een bijdrage van 4% van de pensioentoelage, doch hier hebben verzoekers geen recht op. De 2 andere 

verzekeringssystemen zijn niet van toepassing op verzoekers. Ook de SIS voor zelfstandigen is een 

verzekering waarvan verzoekers geen gebruik kunnen maken.  

 

Er wordt tevens gesteld dat voor de aandoeningen waaraan verzoekster lijdt, zij gedekt wordt door de 

"Essalud of Oncosalud", doch hiervan wordt niet gesteld wat de bijdrage is voor verzoekster. Gezien 

zowel zij als haar echtgenoot niet kunnen werken en zij over weinig financiële middelen beschikken 

dient de vraag gesteld te worden of zij deze verzekering kunnen afsluiten en dus rekening te worden 

gehouden met hun actuele en individuele situatie, hetgeen hier zeker niet gebeurd is. Ook lijdt zij al 

enige tijd aan deze ziekte, waardoor de verzekering voor verzoekster onbetaalbaar zou zijn. Verzoekster 

is reeds lange tijd in behandeling voor kanker, wat ook bevestigd wordt door de medische attesten die 

gevoegd zijn bij de oorspronkelijke aanvraag en als actualisatie op regelmatige basis werden aangevuld.  

Ook had verzoekster nog een afspraak op ZNA op 29.05.2018 voor een laparoscopische 

cholecystectomie voor symptomatische cholecystolithiase en het verwijderen van port-acath. Zij diende 

op 18.06.2018 ook terug naar ZNA te gaan voor follow-up. Het feit dat verwerende partij nagelaten heeft 

om actuele informatie op te vragen, getuigt van een onzorgvuldigheid en gebrek aan motivatie om een 

zo correct mogelijk beeld van de aandoeningen van verzoekers te bekomen! Men verwijst naar een 

gepland onderzoek maar heeft geen enkele poging ondernomen om het resultaat hiervan te 

bekomen/beoordelen. De arts-attaché heeft verzoekster zelf nooit onderzocht. De willekeur om dossiers 

voornamelijk onzorgvuldig en met gebrek aan het nodige onderzoek te behandelen maakt een flagrante 

schending uit van de beginselen van behoorlijk bestuur. Het doel moet blijven om de correcte en actuele 

medische situatie van betrokkene te beoordelen en dit is hier absoluut niet het geval. Ook wordt de 

behandeling van de behandelende arts door de arts-attaché in vraag gesteld door te stellen dat "de 

laatste gastroscopie op 12/06/2017 gaf volledig normale bevindingen, geen gastritits en geen lymfoon, 

en kon dus eigenlijk de nood aan toediening van een protonpomp inhibitor (PPI),... niet meer 

rechtvaardigen, hoewel de behandelende artsen volgens hun verslagen blijven opteren om een 

behandeling met een PPI chronisch verder te zetten.” 

 

De behandelende artsen hebben verzoekster onderzocht en kiezen de beste behandeling voor hun 

patiënten. Dat dit in vraag wordt gesteld door de arts-attaché die zelf nalaat verzoekster zelf te 

onderzoeken stemt tot nadenken en roept zeker enkele vragen op... Men verwijst naar een afspraak van 
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22.02.2018, doch stelt dat de laatste gastroscopie op 12.06.2017 een volledig beeld gaf. De arts-attaché 

was op de hoogte van de afspraak van 22.02.2018 en vermeldt deze zelf in het medisch advies, doch 

weigert het verslag van deze gastroscopie op te vragen om over het meest recente beeld te oordelen. 

Uit het voorgaande blijkt dus zeer duidelijk dat het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden is! Dat uit het 

advies van de arts-attaché duidelijk blijkt dat dit genomen is om een negatieve beslissing te bekomen en 

NIET om de werkelijke en actuele gezondheidstoestand van verzoekster te beoordelen.  

 

Dat het bevel om het grondgebied te verlaten het gevolg is van de beslissing tot weigering van 

verlenging van haar BIVR. Dit wordt ook duidelijk gesteld in het afgeleverde bevel om het grondgebied 

te verlaten, als volgt:  

"Krachtens artikel 13, §3 ,2° van de wet van 15 december 1980, betrokkene voldoet niet meer aan de 

aan haar verblijf gestelde voorwaarden: de aanvraag die op datum van 21.02.2018 bij onze diensten 

werd ingediend tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan van artikel 

9ter, werd geweigerd op 07.06.2018"  

 

De bestreden beslissingen zijn dan ook onmiskenbaar gestoeld op het persoonlijk gedrag van 

verzoekers. Dat in casu blijkt dat aan beide voorwaarden is voldaan. Bijgevolg is de hoorplicht van 

toepassing. Verwerende partij diende verzoekers de mogelijkheid te geven om hun standpunt over een 

eventueel bevel om het grondgebied te verlaten uiteen te zetten. Dat verwerende partij verzoekers 

vooraf in kennis diende te stellen van het feit dat er overwogen werd een bevel om het grondgebied te 

verlaten te betekenen en verzoekers de kans dienden te hebben om hierop te reageren. Het niet horen 

van verzoekers heeft dan ook een bepalende invloed gehad op de strekking van de bestreden 

beslissingen, zodat de bestreden beslissingen vernietigd dienen te worden!” 

 

2.1.2. Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen verplicht de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit op afdoende wijze. 

Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, met name 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. Hetzelfde geldt voor artikel 

62 van de Vreemdelingenwet, dat eveneens een uitdrukkelijke motiveringsplicht inhoudt. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing te bestrijden (cf. RvS 30 oktober 2014, nr. 

228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

De Raad stelt evenwel vast dat de verzoekers niet duidelijk maken op welk punt de motivering in de 

bestreden akte hen niet toelaat te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden 

beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 

van de genoemde wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet. In tegendeel blijkt uit het 

betoog van de verzoekers dat zij er afdoende kennis van hebben op welke gronden, in rechte en in feite, 

de bestreden verwijderingsbeslissing berust. De verzoekers argumenteren dat zij niet akkoord kunnen 

gaan met de geboden motivering, doch een dergelijke inhoudelijke kritiek betreft niet de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht maar de materiële motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

Een schending van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of van artikel 62, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet is op niet aangetoond. 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel, wanneer een beslissing steunt op feitelijk 

juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen die 

motieven en de inhoud van de beslissing. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van 

de genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts 
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over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het 

redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele 

redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931, VAN LAETHEM). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

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

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een 

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

 

De verzoekende partijen achten de bestreden beslissing onwettig omdat het advies van de arts-adviseur 

onaanvaardbaar is. De verzoekende partijen wijzen op het feit dat eerste verzoekende partij reeds 

gedurende meerdere jaren opgevolgd wordt in België voor kanker en dat zij nu in remissie is, maar toch 

lijdt aan verschillende klachten ten gevolge hiervan. 

 

Uit het medisch advies blijkt dat de arts-adviseur de huidige medische toestand van eerste verzoekende 

partij heeft beoordeeld, inclusief de klachten die het gevolg zijn van het feit dat zij in remissie is. Door de 

arts-adviseur wordt uitdrukkelijk overwogen dat eerste verzoekende partij nog steeds in remissie is (= 

geen ziekteactiviteit vertoont) én geen blijk geeft van toxische bijwerkingen van de chemotherapie. 

Aangaande de klachten van maagzuur en maagpijn, stelt de arts-adviseur vast dat hieromtrent reeds 

verscheidene onderzoeken werden uitgevoerd, waarbij het laatste beschikbare verslag volledig normale 

bevindingen bevat, zodat de voorgeschreven medicatie in dit kader niet meer gerechtvaardigd voorkomt. 

Ook over de hoge bloeddruk, de evenwichtsstoornissen en de lage rugpijn wordt door de arts-adviseur 

uitgelegd om welke reden hiervoor al dan niet behandeling of opvolging noodzakelijk is, rekening 

houdend met de inhoud van alle door de verzoekende partijen voorgelegde medische attesten. 

 

Gelet op het voorgaande kunnen verzoekers niet worden gevolgd dat de arts-adviseur op onzorgvuldige 

of onaanvaardbare wijze het dossier van eerste verzoekende partij zou hebben beoordeeld. Het loutere 

feit dat de behandelende arts meent dat medische mantelzorg nog steeds wenselijk is voor eerste 

verzoekende partij, volstaat niet om te besluiten dat de arts-adviseur op basis van de door de 

verzoekende partijen voorgelegde medische stukken niet tot het besluit zou kunnen komen dat eerste 

verzoekende partij in staat moet worden geacht om te reizen, zonder de nood aan mantelzorg om 

medische redenen. 

 

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt dat de gezondheidsproblemen die werden aangehaald door 

eerste verzoekende partij geen actuele aandoeningen meer 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 Peru behandeling en opvolging 

beschikbaar en toegankelijk is, terwijl eerste verzoekende partij ook kan reizen naar dit land. 

 

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt dat daarbij rekening werd gehouden met de medische 

verslagen die verzoekende partijen hebben 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 arts-adviseur adviseert dat er geen bezwaar is vanuit medisch oogpunt naar een 

terugkeer naar Peru, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde om het advies van de arts-

adviseur te volgen. De arts-adviseur is belast met een specifieke wettelijke opdracht in het kader van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Immers heeft de arts-adviseur in het licht van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet én artikel 3 EVRM een specifieke controletaak, die volledig losstaat van de 

genezende taak van de behandelende arts van de betrokken vreemdeling. In het kader van voormelde 

specifieke opdracht is de arts-adviseur er niet toe gehouden om na te gaan of eerste verzoekende partij 

in het land van herkomst alle zorgen kan bekomen, die tevens in België worden verstrekt. Er dient 

slechts te worden nagegaan of er een reëel risico bestaat voor het leven of de fysieke integriteit, dan wel 

op een onmenselijke of vernederende behandeling zonder adequate behandeling of opvolging, inclusief 

medische mantelzorg, in het land van herkomst. 

 

Uit de door de verzoekende partijen bijgebrachte verslagen blijkt dat de behandelende arts zich 

inderdaad zorgen maakt over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de opvolging en behandeling 

in Peru, doch nergens blijkt dat de behandelende arts zich hiervoor heeft gesteund op een objectieve 

informatiebron. Terwijl de arts-adviseur op basis van onderzoek, gesteund op gezaghebbende bronnen, 

heeft vastgesteld dat alle noodzakelijke medische zorgen en opvolging in het land van herkomst 
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beschikbaar én toegankelijk zijn, zodat de verwijzing naar het standpunt van de behandelende arts 

weinig overtuigend is. 

 

De behandelende arts drukt ook de verontwaardiging uit dat eerste verzoekende partij “pas na 12 jaar” 

zou worden uitgewezen. Het komt uiteraard niet aan de behandelende arts toe om standpunt in te 

nemen omtrent het gegeven of eerste verzoekende partij “om humanitaire redenen” verder tot verblijf in 

het Rijk moet worden gemachtigd. 

 

In zoverre de verzoekende partijen kritiek leveren op het feit dat bepaalde bronnen van de arts-adviseur 

verouderd zouden zijn, stelt de Raad dat de verzoekende partijen zich beperken tot blote kritiek, zonder 

zelfs maar met een begin van bewijs te leveren dat de betreffende informatie inderdaad achterhaald zou 

zijn. Dergelijke kritiek doet geen afbreuk aan de bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partijen stellen verder vragen bij het feit dat eerste verzoekende partij niet 

daadwerkelijk onderzocht werd door de arts-adviseur. Het berust echter bij de discretionaire 

bevoegdheid van de arts-adviseur om te beslissen om een verzoekende partij al dan niet nog aan een 

bijkomend medisch onderzoek te onderwerpen, doch in casu heeft deze dit kennelijk niet nodig geacht 

om tot de bestreden beslissing te komen. De verzoekende partijen beperken zich desbetreffend ook tot 

loutere beweringen en tonen op geen enkele wijze aan waarom een medisch onderzoek ‘een ander licht 

werpt op de zaak’. Het is aan de ambtenaar-geneesheer dus 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. 

 

De Raad merkt op dat het hoorrecht integraal deel uitmaakt van de eerbiediging van de rechten van de 

verdediging, dat een algemeen beginsel van het Unierecht is (cf. HvJ 5 november 2014, C-166/13, punt 

45). In het kader van het hoorrecht, als beginsel van behoorlijk bestuur, is het enkel vereist dat de 

verzoekende partij nuttig voor haar belangen kan opkomen. Het volstaat dat de betrokkene de 

gelegenheid krijgt zijn standpunt op een nuttige wijze uiteen te zetten, hetgeen ook schriftelijk kan 

gebeuren (RvS 15 februari 2007, nr. 167.853). 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partijen eerder een aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet hebben ingediend, terwijl zij naar aanleiding 

van de vraag tot verlenging recent de mogelijkheid hadden om alle relevante elementen op nuttige wijze 

aan te voeren. De verzoekende partijen hebben derhalve de mogelijkheid gehad om naar behoren en 

daadwerkelijk hun standpunt kenbaar te maken. 

 

Een eventuele schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden 

gehoord, kan naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure 

genomen besluit leiden, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had 

kunnen hebben (cf. HvJ 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C-301/87, punt 31; HvJ, 6 september 

2012, Storck/BHIM, C-96/11 P, punt 80). 

 

Uit het bovenstaande volgt dat een schending van het recht om gehoord te worden slechts dan de 

rechtmatigheid van de bestreden beslissingen kan beïnvloeden, wanneer de verzoekende partijen 

zouden aantonen dat zij niet de mogelijkheid hebben gehad om de relevante gegevens mee te delen die 

de inhoud van de bestreden beslissingen hadden kunnen beïnvloeden. Derhalve zal niet elk verzuim om 

het recht om te worden gehoord te eerbiedigen stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen 

terugkeerbesluit leiden. Zelfs indien sprake zou zijn van een onregelmatigheid die het recht om te 

worden gehoord aantast, dient bijkomend aan de hand van de specifieke feitelijke en juridische 

omstandigheden van het geval te worden nagegaan of, de administratieve procedure in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben (cfr. HvJ, 10 september 2013, M.G. en N.R., zaak C-383/13, punten 

39-40). Het vaag/theoretisch betoog van de verzoekende partijen laat niet toe te besluiten dat zij 

elementen hadden kunnen aanvoeren die de inhoud van de bestreden beslissingen had kunnen 

beïnvloeden. Verzoekende partijen tonen noch een schending aan van de hoorplicht als algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur, noch van de rechten van verdediging als algemeen beginsel van het 

Unierecht. 

 

De verzoekende partijen hebben kritiek op het onderzoek naar de toegankelijkheid van de noodzakelijke 

medische zorgen en opvolging. De verzoekende partijen menen dat zij hun eigendom zullen moeten 

verkopen en dus nergens in Peru nog terecht zullen kunnen, indien zij de sociale verzekering zullen 

moeten financieren. Er dient te worden opgemerkt dat de verzoekende partijen er niet in slagen afbreuk 
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te doen aan de vaststelling van de arts-adviseur dat zij geacht moeten worden over bepaalde financiële 

reserves te beschikken, gelet op het feit dat zij nog een eigendom in het land van herkomst hebben. 

Zelfs indien de verzoekende partijen de eigendom zouden moeten verkopen, wat niet aannemelijk wordt 

gemaakt, dan nog moet worden vastgesteld dat zij over financiële reserves zullen beschikken om zowel 

in onderdak als in de gebeurlijke medische kosten te voorzien. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. in een tweede middel werpen verzoekers de schending op van artikel 3 EVRM.  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“III. 2 Tweede middel: Schending van art 3 EVRM  

 

Indien verzoekers terug naar hun land van herkomst dienen te keren, zal art 3 van het EVRM 

geschonden worden. Verwerende partij heeft nagelaten om de situatie in het land van herkomst te 

onderzoeken. Bovendien sprak de Raad van State zich reeds uit over deze kwestie. (RvS 23.09.2002, 

nr. 110 548) De bevoegde diensten dienen de situatie in het land van herkomst te onderzoeken op het 

moment dat zij een beslissing nemen. Verwerende partij weigert dit te doen. Verwerende partij schendt 

flagrant het zorgvuldigheidsbeginsel door niet te onderzoeken of er sprake is van een eventuele 

schending van art 3 EVRM indien verzoekers dienen terug te keren. Bovendien wordt dit versterkt door 

het feit dat verzoekster ernstig ziek is. Zij diende een regularisatieaanvraag in op basis van art 9ter van 

de Vreemdelingenwet voor haar en haar echtgenoot. Zoals hierboven reeds aangehaald en gezien 

verzoekers hun leeftijd alsook de verschillende aandoeningen zullen zij geen verzekering kunnen 

afsluiten om haar aandoeningen te laten behandelen in hun land van herkomst. Zo zullen zij in een 

mensonterende situatie terechtkomen. Dat dit dan ook onaanvaardbaar is! Dit wordt bovendien keer op 

keer bevestigd door uw Raad. Arrest 92 397 van 29 november 2012 van uw Raad stelt:  "Aldus blijkt dat 

de ambtenaar-geneesheer door enkel te onderzoeken of de aandoeningen direct levensbedreigend zijn, 

in die zin dat er sprake is van een kritieke gezondheidstoestand of een vergevorderd stadium van de 

ziekte, zonder verder onderzoek naar de mogelijkheden van een behandeling in het land van herkomst, 

de rechtspraak van het EHRM inzake art 3 van het EVRM bij de verwijdering van zieke vreemdelingen, 

te beperkend interpreteert.” Ook arrest nr. 108 524/11 van uw Raad maakt diezelfde overweging: "Het 

Hof heeft dus geenszins uitgesloten dat ernstige aandoeningen, hetzij van geestelijke, hetzij van fysieke 

aard, een schending kunnen uitmaken van artikel 3 van het EVRM indien er geen behandeling 

voorhanden is in het land van herkomst waardoor deze aandoeningen alsnog op korte termijn zullen 

evolueren naar acute levensbedreiging. In tegenstelling tot wat de verwerende partij beweert, blijkt uit de 

rechtspraak van het EHRM inzake de verwijdering van zieke vreemdelingen dat het Hof, bij zij 

beoordeling inzake artikel 3 van het EVRM, geenszins als absolute voorwaarde stelt dat de graad van 

ernst van de aandoening of de ziekte 'levensbedreigend' dient te zijn 'gezien de kritieke 

gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte.' Uit het voorgaande blijkt zeer 

duidelijk dat de fysieke integriteit van verzoekers in gevaar is, indien zij dienen terug te keren naar Peru. 

Ook motiveert de behandelende arts in zijn verslag als volgt: "We maken ons grote zorgen dat zij in 

Peru niet de juiste opvolging en behandeling zal krijgen voor haar medische problemen. Daarnaast 

verwonder ik mij over het verloop van haar medisch dossier. Haar als land pas na 12 jaar uitwijzen 

terwijl kinderen en kleinkinderen hier legaal verblijven, werken, studeren en perfect geïntegreerd zijn, 

terwijl haar oude dag voor de deur staat, vind ik niet bepaald getuigen van een humaan 

uitwijzingsbeleid.” Dat verwerende partij het rechtzekerheidsbeginsel flagrant schendt! Het 

rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de overheid gedane toezeggingen, uitlatingen of gewekt 

vertrouwen niet beschamen mag. Uit al het voorgaande blijkt immers zeer duidelijk dat de fysieke 

integriteit van verzoekers wel degelijk in gevaar is, indien verzoekers dienen terug te keren, bijgevolg 

dient men de situatie in het land van herkomst te onderzoeken! Ook het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens sprak hier zich reeds over uit. Arrest nr. 33809/08 stelt immers het volgende:  

"The Court reiterates that in the circumstances of extradition of expulsion and a claim in conjunction with 

Article 3 of the Convention, given the irreversible nature of the harm which might occur if the alleged risk 

of torture or ill-treatment materialised, and the importance which the Court Attaches to Article 3, the 

notion of an effective remedy under Article 13 requires close and rigorous scrutiny of a claim that there 

exist substantial grounds for believing that there was a real risk of treatment contrary to Article 3 in the 

event of the applicant's expulsion to the country of destination, and a remedy with automatic suspensive 

effect (for recapitulation of the relevant case-law.” 
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Uw Raad sloot zich hierbij aan. Onder andere in arrest nr. 113 706 van 12.11.2013: "Het onderzoek van 

het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het prima facie karakter 

ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde verdedigbare grief 

afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals gesteld, verzoenbaar 

zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van het EVRM en 

inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke 

verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste zicht vaststelt dat er 

redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn over 

het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn." Dat dit in casu het geval is 

en dat de veiligheid van verzoekers gegarandeerd dient te worden. Dat gelet op het voorgaande de 

bestreden beslissingen dan ook dienen vernietigd en geschorst te worden.” 

 

2.2.2. Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet biedt een ruimere bescherming dan artikel 3 van het EVRM, 

zoals geïnterpreteerd door het EHRM. Het volstaat te verwijzen naar de bespreking van het eerste 

middel. 

 

Het tweede middel kan niet worden aangenomen. 

 

2.3.1. In een derde middel werpen verzoekers de schending op van artikel 8 EVRM. 

 

2.3.2. De Raad stelt vast dat het derde middel gericht tegen de weigeringsbeslissing identiek is aan het 

derde middel dat wordt opgeworpen tegen de bevelen om het grondgebied te verlaten. Deze middelen 

zullen worden besproken in zoverre ze gericht zijn tegen de bevelen om het grondgebied te verlaten. 

 

2.4.1. In een derde middel werpt verzoeker de schending op van artikel 8 EVRM. 

 

2.4.2. Het middel dat steunt op artikel 8 EVRM luidt als volgt: 

 

“III. 3 Derde middel: Schending van art 8 EVRM  

 

Zij verblijven reeds meer dan 10 jaar op het Belgisch grondgebied en hebben zich volledig geïntegreerd. 

Verzoekers hebben hier hun familie en dus een sociaal vangnet die instaan voor het onderkomen van 

verzoekers en de vereiste mantelzorg. Wanneer verzoekers dienen terug te keren naar hun land van 

herkomst dan is er een onevenredige schending van de gezinsbescherming (artikel 8 EVRM), 

aangezien hun kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen legaal op het grondgebied verblijven, zelfs de 

Belgische nationaliteit bezitten en zij allen samen een hecht familieleven hebben opgebouwd. Artikel 8 

lid 1 EVRM waarborgt het recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven. Art. 8 lid 2 

EVRM geeft aan dat inmenging door overheden op dit gezinsleven onder bepaalde voorwaarden is 

toegestaan. Artikel 8 EVRM is gebaseerd op art. 12 van het UVRM. Hierin staat het volgende: "Niemand 

zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, 

zijn thuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een 

dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet." Artikel 8 EVRM 

luidt: (…). Gezinsleven als bedoeld in artikel 8 EVRM kan "ipso jure ontstaan. Dit houdt in dat het 

gezinsleven van rechtswege ontstaat. Het Hof heeft verschillende uitspraken gedaan over het van 

rechtswege ontstaan van gezinsleven. Voorts vereist artikel 8 lid 2 van het EVRM dat de inmenging 

noodzakelijk moet zijn in het belang van de democratische samenleving. Er moet dus sprake zijn van 

een 'pressing social need'. Om te bepalen of aan de voorwaarden van noodzakelijkheid wordt voldaan 

moet er een belangenafweging en proportionaliteitstoets plaatsvinden tussen het algemene belang en 

het individuele belang van de vreemdeling. Indien men hier een belangenafweging maakt kan men tot 

de vaststelling komen dat, individuele belangen van de vreemdeling zwaarder doorwegen. Dat er in 

hoofde van verzoekers wel degelijk sprake is van hinderpalen die de terugkeer naar hun land van 

herkomst bemoeilijken! Verzoekers zijn hoogbejaard en ernstig ziek, reden waarom ze ook in het bezit 

werden gesteld van een verblijf. Zij kunnen zich enkel tot hun kinderen richten voor hulp en 

ondersteuning en beide kinderen hebben hier verblijfsrecht, tewerkstelling en bezitten de Belgische 

nationaliteit waardoor verzoekers hier een veilig onderkomen hebben. De mantelzorg wordt dan ook 

door hun familie verzorgd en dit wordt ook bevestigd in de medische attesten. Dat zij een duurzame en 
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stabiele relatie onderhouden en een effectieve gezinscel vormen. Het is niet redelijk te verantwoorden 

om van de kinderen van verzoekers te verwachten dat zij mee naar het buitenland zouden verhuizen, zij 

bezitten immers de Belgische nationaliteit, leven en werken hier. Wanneer verzoekers dienen terug te 

keren naar hun land van herkomst vormt dit een ernstig moeilijk te herstellen nadeel. Het is bovendien 

voor verzoekers zeer moeilijk, quasi onmogelijk om in hun land van herkomst een familieleven te leiden 

en bijgevolg mag niet overgegaan worden tot de verwijdering van verzoekers. ( EHRM, 9 april 1996, 

Adegbie t. Oostenrijk; EHRM, 26 maart 1992, Beljoudi t. Frankrijk). Verzoekers zijn meer dan 10 jaar 

geleden uit hun land van herkomst vertrokken en hebben niemand meer in hun land van herkomst die 

voor hen kan zorgen. Zij hebben destijds alles en iedereen achtergelaten voornamelijk om herenigd te 

zijn met hun kinderen die de Belgische nationaliteit hebben en hebben sindsdien op het grondgebied 

verbleven, waarvan ook geruime tijd legaal. Zij kunnen onmogelijk terugkeren. Dat zij in een 

levensbedreigende en mensonterende situatie zullen terechtkomen terwijl ze hier net omwille van hun 

ernstige medische problematiek alvast tijdelijk verblijf hebben bekomen.”  

 

2.4.3. De verwerende partij repliceert in de nota als volgt: 

 

“In een derde middel beroept de verzoekende partij zich op een schending van artikel 8 EVRM, doordat 

zij reeds meer dan 10 jaar op het Belgisch grondgebied verblijft en zij zich volledig geïntegreerd heeft. 

De door verzoekende partij ingeroepen schending van art. 8 EVRM is niet ernstig. Het kan immers niet 

worden ingezien hoe een beslissing die geen gedwongen verwijderingsmaatregel inhoudt een breuk van 

de gezinsrelaties tot gevolg zou kunnen hebben. Zie ook: “Er wordt herhaald dat door een gebrek aan 

verwijderingsmaatregel een schending van het gezins- en/of privéleven niet aan de orde is en 

beschouwingen daaromtrent aldus niet dienstig zijn.” (R.v.V. nr. 88 895 van 3 oktober 2012) Terwijl er in 

ieder geval geen schending van art. 8 van het EVRM wordt aangetoond. Het recht op een gezins- en 

privéleven, dat geput kan worden uit artikel 8 van het EVRM sluit niet uit dat de overheid, gelet op het 

tweede lid van artikel 8 van het EVRM, zich in het gezins- en privéleven mengt op voorwaarde dat dit 

gebeurt via een maatregel die voorzien is bij de wet, dat de inmenging noodzakelijk is in een 

democratische samenleving en dat een legitiem doel wordt nagestreefd. Inzake het legaliteitscriterium 

kan geen discussie bestaan: artikel 13 van de Vreemdelingenwet vormt de rechtsgrond om een einde te 

stellen aan het verblijf wanneer de vreemdeling niet meer beantwoordt aan de aan het tijdelijk verblijf 

gestelde voorwaarden. Wat de tweede voorwaarde betreft, dient dan weer te worden vastgesteld dat 

deze inmenging in casu minstens één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen 

nastreeft: de handhaving van de verblijfsreglementering door de overheid is immers een middel ter 

vrijwaring van ‘s lands openbare orde. Inzake de derde voorwaarde geldt eveneens als uitgangspunt dat 

het volgens een vaststaand principe van internationaal recht aan de Verdragsluitende Staten toekomt de 

openbare orde te verzekeren door, meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf van niet-

onderdanen te regelen. Verzoekende partij is echter van mening dat de bestreden maatregel niet in 

proportie staat tot het opgebouwde privé- en gezinsleven. Er kan gesteld worden dat een maatregel 

noodzakelijk is indien deze pertinent en indien deze proportioneel is. De bestreden beslissing is aldus 

enkel dan onrechtmatig wanneer zij het resultaat is van een kennelijk onredelijk handelen, en wanneer 

het voordeel dat de overheid uit de bestreden beslissing put, buiten elke redelijke verhouding staat tot 

het nadeel dat verzoeker erdoor ondergaat. De verlenging van het tijdelijk verblijf is steeds afhankelijk 

geweest van de gezondheidstoestand van verzoekende partij en de vraag of deze in het land van 

herkomst behandeld kan worden. Laatstgenoemde vraag werd bevestigend beantwoord door de arts-

adviseur, zodat terecht wordt vastgesteld dat er geen reden meer is om het verblijf van de verzoekende 

partij te verlengen. Het loutere feit dat de verzoekende partij inmiddels reeds geruime tijd in België heeft 

verbleven, waarvan het overgrote merendeel in illegaal verblijf, kan uiteraard allerminst impliceren dat 

de verzoekende partij verder tot verblijf zou moeten worden gemachtigd. Uit niets blijkt dat bij de 

verzoekende partij de verwachting zou zijn gewekt dat zij zonder meer een duurzaam verblijfsrecht zou 

verkrijgen. Integendeel werd het verblijfsrecht uitdrukkelijk tijdelijk toegekend, onder duidelijke verwijzing 

naar de gezondheidstoestand van de verzoekende partij. Aangaande de schending van het gezinsleven, 

moet er bovendien worden opgemerkt dat de verzoekende partij niet aantoont een beschermenswaardig 

privéleven in België te onderhouden, gelet op het feit dat zij slechts verwijst naar de aanwezigheid alhier 

van haar meerderjarige kinderen. Hoewel het gezinsleven van ouders en hun minderjarige kinderen 

wordt verondersteld, kan, overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens te Straatsburg (EHRM 9 oktober 2003, nr. 48321/99, Slivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 

2009, nr. 27319/07, Onur/Groot-Brittannië; N. MOLE, Asylum and the European Convention on Human 

Rights, Council of Europe Publishing, 2008, 97) slechts van een door artikel 8 van het EVRM 

beschermd gezinsleven tussen ouders en hun meerderjarige kinderen gesproken worden indien, naast 

de afstammingsband, een vorm van afhankelijkheid blijkt. Immers, “er wordt aangenomen dat in de 

relatie tussen een ouder en een meerderjarig kind het bestaan van bijkomende elementen van 
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afhankelijkheid moet worden aangetoond die anders zijn dan de gewone affectieve banden” (R.v.V. nr. 

66 750 van 19 september 2011, www.rvv-cce.be). De verzoekende partij houdt evenwel voor dat zij zich 

enkel tot haar kinderen kan richten voor hulp en ondersteuning, doch inzonderheid gelet op de inhoud 

van het medische advies dd. 31.05.2018 maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat er 

daadwerkelijk sprake zou zijn van bijkomende elementen van afhankelijkheid, dewelke de gebruikelijke 

affectieve banden overstijgen. De loutere bewering van verzoekende partij, als zou hij geen enkele band 

meer hebben met het land van herkomst, volstaat allerminst om aannemelijk te maken dat het 

inderdaad onmogelijk zou zijn om elders het gezinsleven uit te bouwen dan in België. De loutere 

aanwezigheid gedurende “meer dan 10 jaar” in België, doet geen afbreuk aan het feit dat de 

verzoekende partij de overgrote meerderheid van haar leven in Peru heeft verbleven. Eerste verzoeker 

is geboren op 12.2.1945, terwijl tweede verzoeker is geboren op 08.09.1940, zodat het langdurig verblijf 

in België hoe dan ook verbleekt bij het meer dan 50 jaar durende verblijf in het land van herkomst. 

Verzoekende partij maakt een schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende besloten te worden tot weigering van 

verlenging van het tijdelijk verblijf, tezamen met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

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

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

toepasselijke rechtsregels. (…)” 

 

2.4.4. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Eenieder 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.” 

 

De Raad herinnert eraan dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het 

privé- en gezinsleven niet absoluut is. Inzake immigratie heeft het EHRM er 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). Niettemin, in 

bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding geven tot 

een schending van het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven, zoals gewaarborgd onder 

artikel 8 van het EVRM. 

 

Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet onderzocht 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 

een weigering van een voortgezet verblijf. 

 

Uit het administratief dossier blijken volgende niet betwiste gegevens: 

 

Verzoekers dienen op 1 april 2009 een aanvraag om machtiging tot verblijf in, in toepassing van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet. Op 29 juli 2009 verklaart de gemachtigde verzoekers hun aanvraag tot 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk. Verzoekers werden 

in het bezit gesteld van een AI, in afwachting van een beslissing ten gronde. Op 22 januari 2013 

verklaart de gemachtigde verzoekers aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet ongegrond. Op 22 januari 2013 neemt de gemachtigde tevens een beslissing, 

houdende een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Verzoekers dienen op 26 juli 2013 een 

beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen de voormelde 

beslissingen van 22 januari 2013.  

 

Op 27 september 2013 dienen verzoekers een tweede aanvraag tot verblijfsmachtiging in, in toepassing 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 23 oktober 2013 verklaart de gemachtigde verzoekers 

aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. 

Op 23 oktober 2013 neemt de gemachtigde een beslissing, houdende een inreisverbod (bijlage 

13sexies). Op 20 december 2013 dienen verzoekers een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen tegen de ongegrondheidsbeslissing 9ter, alsook tegen het inreisverbod van 
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23 oktober 2013. Bij arrest nr. 160 388 van 19 januari 2016 vernietigt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen de voornoemde beslissingen. 

 

Verzoekers dienen op 27 februari 2017 een aanvraag om machtiging tot verblijf in, in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 12 april 2017 worden verzoekers gemachtigd tot een tijdelijk 

verblijf van één jaar in het Rijk, dit om medische redenen. Verzoekers worden in het bezit gesteld van 

een A-kaart, geldig tot 16 mei 2018. Op 8 juni 2017 stelt de gemachtigde vast dat de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 27 februari 2017 zonder 

voorwerp was geworden, gelet op de afgifte van de A-kaart. 

 

Op 21 februari 2018 dienen verzoekers een aanvraag tot verlenging van verblijf in. Op 7 juni 2018 

neemt de gemachtigde de bestreden beslissing dat het BIVR van verzoekers niet langer mocht worden 

verlengd en geeft aan verzoekers de bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten. 

 

Gelet op al deze elementen, stelt de Raad vast dat er in casu sprake is van een situatie van weigering 

van voortgezet verblijf. 

 

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 dat beschermenswaardig is onder artikel 8 EVRM. 

Artikel 8 EVRM definieert de begrippen ‘gezinsleven’ en ‘privéleven’ niet, die onafhankelijk van het 

nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een 

privé- en/of familie- en gezinsleven is in wezen een feitenkwestie. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers meer dan 10 jaar op het Belgische grondgebied 

verblijven, waarvan geruime tijd op legale wijze. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) volgt dat in 

beginsel de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen enkel onder de bescherming van artikel 8 

van het EVRM valt indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de 

gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 33; 

eveneens: EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59; EHRM 12 januari 2010, nr. 47486/06, A.W. Khan 

v. Verenigd Koninkrijk, par. 32; EHRM 15 mei 2012, nr. 16567/10, Nacic e.a. v. Zweden, par. 76). 

Bijkomende elementen kunnen onder meer zijn het samenwonen, de financiële afhankelijkheid, 

lichamelijke, psychische of medische afhankelijkheid, de reële banden tussen betrokkenen. 

 

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 het administratief dossier blijkt dat verzoekers op 27 februari 2017 een aanvraag om machtiging tot 

verblijf hebben ingediend, in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en dat de 

gemachtigde op 8 juni 2017 vaststelt dat deze aanvraag zonder voorwerp was geworden, gelet op de 

afgifte van de A-kaart op 12 april 2017, waarbij verzoekers worden gemachtigd tot een tijdelijk verblijf 

van één jaar in het Rijk, dit om medische redenen. Verzoekers werden in het bezit gesteld van een A-

kaart, geldig tot 16 mei 2018. 

 

In voornoemde aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet brengen verzoekers onder 

de hoofding “buitengewone omstandigheden” bijkomende elementen van afhankelijkheid aan. De Raad 

stelt vast dat de gemachtigde niet heeft onderzocht of er sprake is van enige vorm van afhankelijkheid of 

van een relatie die zodanig hecht is dat dienstig kan worden verwezen naar de door artikel 8 van het 

EVRM geboden bescherming. 

 

De Raad stelt vast dat dit betoog van verwerende partij neerkomt op een zekere beoordeling en 

afweging waarvan voor het eerst blijk wordt gegeven in de nota. Daardoor maakt dit betoog een a 

posteriori motivering uit die niet is terug te vinden in de bestreden beslissingen noch in het administratief 

dossier zodat de wapengelijkheid onder de gedingpartijen in het gedrang wordt gebracht (RvS 25 

januari 2010, nr. 199.865) en dit verzoekers de mogelijkheid ontneemt om zijn beroepsrecht ter zake 
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naar behoren uit te oefenen (cf. HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, ptn 38 en 59). Door a 

posteriori te pogen verder onderzoek te voeren naar het privéleven van verzoekers en hierover een 

afweging te maken, wordt de hierboven vastgestelde onregelmatigheid door de verwerende partij 

daarenboven niet rechtgezet (cf. RvS 28 oktober 2008, nr. 187.420). 

 

Verzoekers voeren terecht de schending van artikel 8 van het EVRM aan. Het middel is in de besproken 

mate gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de eerste 

bestreden beslissing kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 

36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

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. 

 

De verzoekende partijen hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

tweede en de derde bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de 

exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring tegen de beslissing van de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 7 juni 2018 tot 

weigering van verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf, voordien toegestaan op grond 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, worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 7 juni 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, worden 

vernietigd. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing van de in artikel 2 vernoemde beslissingen is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op een februari tweeduizend negentien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 


