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 nr. 224 090 van 18 juli 2019 

in de zaken: 

I. X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESPERS 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift in de zaak sub I, dat X, X, deze in eigen naam en als wettelijke 

vertegenwoordigster van haar minderjarig kind X en X, die allen verklaren van Noord-Macedonische 

nationaliteit te zijn, op 3 april 2019 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van 21 februari 2019 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 onontvankelijk wordt verklaard (RvV X 

 

Gezien het verzoekschrift in de zaak sub II, dat X op 4 april 2019 heeft ingediend om de schorsing van 

de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 21 februari 2019 tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) (RvV X). 

 

Gezien het verzoekschrift in de zaak sub III, dat X op 4 april 2019 heeft ingediend om de schorsing van 

de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 21 februari 2019 tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) (RvV X). 

 

Gezien het verzoekschrift in de zaak sub IV, dat X, in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigster 

van haar minderjarig kind X, op 4 april 2019 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging 

en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 21 februari 2019 tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13) (X). 

 

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’s met opmerkingen en de administratieve dossiers. 

 

Gelet op de beschikkingen van 5 juni 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 
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Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat A. GOOS loco advocaat R. 

JESPERS en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 8 november 2012 diende tweede verzoekster in naam van eerste verzoeker een aanvraag in om 

machtiging tot verblijf 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 (hierna: de 

vreemdelingenwet). 

 

1.2. Deze aanvraag werd op 14 februari 2013 onontvankelijk verklaard. Op diezelfde dag werd een 

bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven en een inreisverbod opgelegd (bijlage 13sexies). De 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vernietigde de beslissingen van 14 februari 

2013 bij arrest nr. 142 510 van 31 maart 2015. 

 

1.4. Op 16 november 2016 werden deze aanvragen ontvankelijk, doch ongegrond verklaard. 

Tezelfdertijd werd een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven. Deze beslissingen werden op 

13 januari 2017 ingetrokken. 

 

1.5. Op 9 januari 2017 werd een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven dat op 28 

februari 2017 echter opnieuw werd ingetrokken. 

 

1.6. Op 16 januari 2017 werd de aanvraag van 8 november 2012 ontvankelijk, doch ongegrond 

verklaard. Ook deze beslissing werd op 24 januari 2017 ingetrokken en op 27 maart 2017 vervangen 

door een nieuwe beslissing waarbij de aanvraag ongegrond werd verklaard.  

 

1.7. Verzoekers dienden op 4 februari 2019 en op 12 februari 2019 een nieuwe aanvraag in om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

1.8. Deze aanvraag werd op 21 februari 2019 onontvankelijk verklaard. Dit is de bestreden beslissing in 

de zaak sub I, waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

04.02.2019 en 12.02.2019 bij onze diensten werd ingediend door : 

 

H., B. (RR: …), geboren te Skopje op 06.03.1998 

+ moeder 

O., I. (RR: 077051061261), geboren te Skopje op 10.05.1977 

+ minderjarige broer 

O. J., ° 27.08.2003 

+ meerderjarige zus 

H., G. (RR: …), geboren te Skopje op 19.11.1994 

Nationaliteit: Macedonië (Voorm. 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, zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is 

 

Reden(en): 

Artikel 9ter – § 3 5° – van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 

29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk werden reeds ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling. 
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Op 08.11.2012 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9ter ingediend. De elementen 

ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter d.d. 04.02.2019 en in de bijgevoegde medische 

attesten (zie bevestiging arts d.d. 19.02.2019 in bijgevoegde gesloten omslag), werden eveneens 

ingeroepen in de andere aanvraag om machtiging tot verblijf. 

Indien de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen 

van een machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag 

onontvankelijk te verklaren op basis van artikel 9ter §3 – 5° van de wet van 15 december 1980 zoals 

vervangen door Art. 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals 

gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012). Aangezien betrokkene geen enkel nieuw 

element aanbrengt, is de aanvraag bijgevolg onontvankelijk. 

(…)” 

 

1.9. Op 21 februari 2019 werd tevens ten aanzien van elk van verzoekers een bevel om het 

grondgebied te verlaten afgegeven. Dit zijn de bestreden beslissingen in de zaken sub II, sub III en sub 

IV. De motivering van deze drie bevelen luidt telkens:  

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De […] 

 

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 7 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, 2° van de wet van 15 december 1980, is hij een vreemdeling vrijgesteld 

van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode 

van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen: Betrokkene diende op 

18.12.2017 een asielaanvraag in. Deze asielprocedure werd afgesloten op 26.03.2018 met een 

weigering tot inoverwegingname. De periode van 90 dagen op 180 dagen is heden ruimschoots 

overschreden. 

(…)” 

 

 2. Over de samenhang 

 

Uit de gegevens van de zaak blijkt dat de drie bevelen om het grondgebied te verlaten in de zaken sub 

II, sub III en sub IV werden genomen nadat de verwerende partij zich een oordeel heeft gevormd over 

de aanvraag om medische verblijfsregularisatie in hoofde van eerste verzoeker in de zaak sub I op 21 

februari 2019. De verwerende partij wijst hier overigens in de nota’s met opmerkingen op in haar 

verweer met betrekking tot de beoordeling van de gezondheidstoestand en het gezinsleven bij het 

nemen van de bevelen conform artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Beide partijen geven aldus zelf 

aan dat er sprake is van een inhoudelijke samenhang tussen beide beroepen, zodat de beoordeling van 

de ene zaak mogelijk gevolgen heeft op de beoordeling van de overige zaken. De Raad acht het dan 

ook, in het kader van een goede rechtsbedeling, passend om de vier zaken samen te behandelen.  

 

  

 3. Onderzoek van het beroep in de zaak sub I  

 

3.1.1. Verzoekers voeren een enig middel aan dat zij uiteenzetten als volgt:  
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“Schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen (schending van de materiële en formele motiveringsplicht). Schending van artikel 

62 van de Vreemdelingenwet. 

Schending van art. 9ter en 9ter § 3,5° van de Vreemdelingenwet in samenhang met de beginselen van 

behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel.  

Schending van artikel 3 EVRM. 

 

De bestreden beslissing stelt dat de aanvraag onontvankelijk is op basis van artikel 9ter §3,5° 

vreemdelingenwet omdat de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag reeds werden 

ingeroepen in het kader van de vorige aanvraag. 

 

Als motief wordt gegeven: 

 

"Op 8.11.2012 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform artikel 9ter ingediend. De 

elementen ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter d.d. 4.2.2019 en in de bijgevoegde 

medische attesten (zie bevestiging arts dd. 19.2.2019 in bijgevoegde omslag) werden eveneens 

ingeroepen in de andere aanvraag om machtiging tot verblijf. 

Indien de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen 

van een machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag 

onontvankelijk te verklaren op basis van artikel 9ter §3,5°... 

  

Aangezien betrokkene geen nieuw element aanbrengt, is de aanvraag bijgevolg onontvankelijk." 

 

Eerste onderdeel, 

Verzoeker heeft nieuwe elementen ingeroepen in zijn aanvraag van 4.2.2019 en 12.2.2019. 

 

In de aanvraag heeft verzoeker uitdrukkelijk gewezen op belangrijke nieuwe elementen, en dit werd 

gestaafd met medische attesten: 

 

-Verzoeker stelt dat zijn spierziekte inmiddels ernstig verergerd is en dat thans medische opvolging in 

een gespecialiseerd centrum noodzakelijk is voor therapie en opvolging. Mantelzorg is medisch vereist 

en onontbeerlijk. De chronische medicatie is bovendien een nieuw element en ook de gentherapie is 

nieuw. Het gevoegde medisch attest van specialist dr. J. B. en de andere gevoegde medische stukken 

bevestigen dit. Er zijn bijgevolg onmiskenbaar nieuwe elementen vergeleken met het tijdstip van de 

vroegere beoordeling. 

 

-Tot voor kort was in Europa geen enkel geneesmiddel voorhanden voor de behandeling. In mei 2017 

werd Spinraza geregistreerd bij het Europees Geneesmiddelenagentschap. Dit weesgeneesmiddel leidt 

tot een betere gezondheidstoestand en tot een hogere levensverwachting van de patiënten. Spinraza is 

echter een peperduur geneesmiddel en wordt maar door een beperkt aantal landen terugbetaald. 

 

-De arts bevestigt dat er belangrijke medicatie nodig is (Gabapentine; Omeprazole; Neurobion), dat de 

SMA-gentherapie (Spinraza) opgestart wordt met intralthecale toediening 6xper jaar; dat de behandeling 

in principe ad vitam is; dat zonder behandeling of met stopzetting behandeling er achteruitgang zal zijn 

en toename van de respiratoire complicaties van SMA beeld met invloed op prognose; dat indien geen 

gerichte gentherapie wordt toegepast er een slechte prognose is in geval van belangrijke respiratoire 

complicatie; dat medische opvolging en een gespecialiseerd centrum noodzakelijk is voor therapie en 

opvolging; dat mantelzorg medisch vereist en onontbeerlijk is. 

 

-Uit het bijgevoegde medische attest blijkt duidelijk dat medische zorg en mantelzorg noodzakelijk is. 

Het niet behandelen van de medische aandoeningen van verzoekster zou een schending zijn van artikel 

3 EVRM, het recht op een menswaardig bestaan en op bescherming van leven en fysieke integriteit. 

 

-Verzoeker verwijst nog naar de andere gevoegde medische stukken, die ten overvloede de analyse van 

dokter J. B. bevestigen. Onder deze andere stukken zijn onder meer de vier uitgebreide verslagen 

gevoegd van de specialisten van het UZA voor de periode 8.6.2016 tot 30.8.2018. (stuk 3) 

 

-Verzoeker wijst er inzonderheid op dat hij nieuwe elementen ontwikkelt, inzonderheid wat betreft de 

degeneratieve evolutie van zijn aandoening en onder meer ook de noodzaak op gentherapie, op zorg in 

een gespecialiseerd centrum en de onontbeerlijkheid van mantelzorg. 
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Het attest van 24.4.2018 van dokter H. V. verbonden aan Fedasil bevestigt dat verzoeker sinds 

17.4.2018 drie welbepaalde medicamenten als chronische medicatie neemt (zie stuk). 

 

-Uit het bijgevoegde attest blijkt duidelijk dat verzoeker een ernstige aandoeningen heeft en dat 

gespecialiseerde behandeling en opvolging noodzakelijk zijn. 

 

Er is noodzaak aan specifieke medicamenten, zoals hoger aangeduid. Onder meer de noodzaak van 

gentherapie (Spinraza) blijkt. Er is noodzaak aan SMA-gentherapie, met toediening introthecale 6 x per 

jaar. Specialist J. B. is van mening dat verzoeker dergelijke behandeling in zijn thuisland niet zal kunnen 

ontvangen. 

 

-Gespecialiseerde arts Dr. J. B. van het UZA stelt in zijn attest van 23.8.2018 (zie stukken)/ 'Sinds kort 

een terugbetaalde gentherapie beschikbaar is in België. Het is onwaarschijnlijk dat deze patiënt een 

dergelijke behandeling in zijn thuisland zal kunnen ontvangen.' (eigen onderlijning) 

 

-In de beslissing van 24.3.2017 (kennisgeving 19.1.2018) wordt door de arts-adviseur de 

beschikbaarheid van de zorgen wel erg cynisch onderzocht; er zijn inderdaad elektrische rolstoelen ter 

beschikking in Macedonië; en er zouden neurologen en zelfs fysiotherapeuten in Macedonië zijn. Over 

medicatie of gentherapie wordt er niets gezegd. Voor het overige barst vermeld medisch advies van 

dokter Matthys van de algemeenheden zoals dat het er niet om gaat te verzekeren dat het 

kwaliteitsniveau van dit systeem in Macedonië vergelijkbaar is met het systeem dat in België bestaat, 

enz... Bovendien steunt dat advies uit 2017 op volledig verouderde bronnen van 2010 en 2011. 

 

-Het gaat hier wel om het leven van een mens, dat staat of valt met de behandeling, met het effectief 

hebben van medicaties, en met het effectief ondergaan van een gentherapie. 

 

Deze gentherapie is beschikbaar in België en sinds kort ook terugbetaald. 

 

Verzoeker heeft, in tegenstelling tot wat de beslissing stelt, in zijn aanvraag van 2019 wel nieuwe 

elementen ontwikkeld vergeleken met de aanvraag van 2012: de degeneratie en ernstige verergering 

van zijn spierziekte door het gegeven dat er inmiddels zeven jaar verlopen zijn; de noodzaak op 

chronische medicatie; inzonderheid dat er vrij recent een belangrijk nieuwe gentherapie ontwikkeld 

werd; het gegeven dat er thans wel een    geneesmiddel voor behandeling aanwezig is dat in 2017 werd 

geregistreerd bij het Europees Geneesmiddelenagentschap en dat leidt tot een betere 

gezondheidstoestand en tot een hogere levensverwachting; dat inmiddels de SMA-therapie werd 

opgestart met intralthecale toediening 6x per jaar; dat bij stopzetting van die behandeling er ernstige 

complicaties zullen optreden; dat opvolging in een gespecialiseerd centrum noodzakelijk is; dat - met 

uitgebreide verwijzing naar bronnen en naar attesten van specialisten - het onwaarschijnlijk is dat 

verzoeker dergelijke behandeling in zijn thuisland zal kunnen ontvangen; ... 

 

De bestreden beslissing kan bijgevolg niet stellen dat er geen nieuwe elementen aanwezig zijn. 

Minstens diende de bestreden beslissing te motiveren waarom de uitgebreide door verzoeker 

aangehaalde en door stukken gestaafde nieuwe elementen (overigens met uitdrukkelijke vermelding dat 

het om 'nieuwe elementen' gaat) niet alsdusdanig werden weerhouden. Dit laatste gebeurt op geen 

enkele wijze, ook niet in het attest dd. 19.2.2019 van arts-adviseur T. d. W. 

Overigens stelt arts-adviseur T. d. W. nergens formeel dat geen 'nieuwe elementen' werden ingeroepen; 

het is duidelijk dat de arts de aanvraag zelf niet gelezen of onderzocht heeft, maar enkel verwijst naar 

medische attesten. De arts-adviseur stelt enkel dat uit de medische getuigschriften zou blijken dat de 

gezondheidstoestand van verzoeker 'ongewijzigd' is vergeleken met de aanvraag van 2012. 

 

Dit is op zich onjuist; de neergelegde medische attesten wijzen wel op een belangrijke wijziging van de 

gezondheidstoestand. Blijkbaar gaat de arts-adviseur er van uit dat omdat het om dezelfde aangeboren 

spierziekte gaat de gezondheidstoestand ongewijzigd zou zijn. Zoals gesteld is dit op zich onjuist. Maar 

wat meer is: naast het gegeven dat de gezondheidstoestand wel effectief grondig gewijzigd is, beperkt 

de bestreden beslissing (hierin de arts-adviseur volgend) het begrip 'nieuwe elementen' van artikel 9ter 

vreemdelingenwet, tot 'nieuwe ziekte', wat in strijd is met de bepaling 'nieuwe elementen' van de wet. De 

beoordeling dient niet enkel te geschieden op basis van de vraag of het om eenzelfde ziekte gaat, maar 

wel of, ook in het kader van eenzelfde ziekte, door evolutie van de ziekte of door evolutie van de 

behandeling of door evolutie van de medische zorgen in het land van herkomst, nieuwe gegevens en 

dus nieuwe elementen aanwezig zijn. Dit is duidelijk het geval, zoals aangeduid. 
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Zo mogelijk nog meer betwistbaar is het standpunt van Dr d. W. en de overname ervan in de bestreden 

beslissing dat er 'geen enkele nieuwe diagnose wordt gesteld' in de voorgelegde SMG's en de bijlagen. 

 

Diagnose wordt gedefinieerd als de nauwkeurige vaststelling, onderscheiding (f"differentiële 

diagnosef™) en omschrijving van stoornissen. 

 

De SMG's en medische attesten die gevoegd zijn tonen aan dat er wel degelijk een nieuwe nauwkeurige 

vaststelling en omschrijving van de stoornis heeft plaatsgevonden. Verzoeker verwijst ondermeer naar 

de diagnose op grond waarvan met gentherapie de spierziekte behandeld wordt. 

 

De bestreden beslissing doet ook geen eigen onderzoek naar en geeft geen eigen motivering met 

betrekking tot de veelvuldige nieuwe elementen die verzoeker in zijn aanvraag uitdrukkelijk en met 

verwijzing naar stukken, had ontwikkeld. 

 

De bestreden beslissing is bijgevolg strijdig met artikel 9ter §3, 5° vreemdelingenwet waar zij stelt dat er 

geen nieuwe elementen werden aangebracht. Minstens faalt de beslissing voor wat betreft de in dat 

kader gegeven motivering. 

 

De beslissing is verder niet zorgvuldig daar zij de SMG's, de medische attesten en de inhoud van de 

aanvraag van 4.2.2019 zelf niet zorgvuldig onderzocht heeft. 

 

Tweede onderdeel, 

Flagrante onjuistheden in het advies van Dr T. d. W. en door overname ervan in de bestreden 

beslissing. 

 

De bestreden beslissing steunt op het advies van dr. T. d. W. Deze stelt in het advies dd. 19.2.2019: 

 

"De voorgestelde gentherapie met nusinersen (Spinraza) werd niet getest op volwassenen, enkel bij 

zuigelingen, kinderen jonger dan 2 jaar en kinderen die bij de start van de behandeling gedurende 

minder dan 8 jaar (94 maanden) ziekteverschijnselen vertonen. Betrokkene is momenteel 21 jaar en 

vertoont ongeveer sinds zijn 6 jaar symptonen. Dit wil dus zeggen dat deze inspuitingen zouden 

kaderen in een experimentele behandeling en dus nog niet goedgekeurd door een internationale 

medische consensus. 

Op de voorgelegde SMG's en bijlagen wordt voor betrokkene geen enkele nieuwe diagnose 

voorgesteld. De medische stukken bevestigen slechts de reeds aangehaalde gezondheidstoestand van 

Mr. H." 

 

Het advies stelt dat de artsen van verzoeker 'geen enkele nieuwe diagnose' voorgesteld hebben. Dit is 

flagrant in strijd met de gegevens in de medische attesten. De artsen hebben gediagnostiseerd hoe de 

toestand van verzoeker (negatief) geëvolueerd was en evolueerde, en hebben als behandeling, de 

welke een onderdeel is van het bredere begrip diagnose, de gentherapie aanbevolen en ook effectief 

toegepast. 

 

In die zin faalt het advies, en bijgevolg de bestreden beslissing. 

 

Maar er is meer: de ganse analyse van Dr d. W. in verband met de gentherapie is volledig fout. Dokter 

d. W. is geen specialist, en veroorlooft het zich, om zonder contact met de specialist die verzoeker 

behandelt of met de specialisten in deze materie, een medisch totaal foute beoordeling te maken. 

 

Verzoeker voegt bij de stukken een uitgebreide verklaring dd. 15 maart 2019 van specialist professor Dr. 

J. B. verbonden aan het UZA, waarin het standpunt van Dr d. W. wordt weerlegd: 

 

"Omdat ik meen dat dit advies op een inhoudelijk foutieve interpretatie berust en bovendien is 

gebaseerd OP eerder licht wegende bronnen (het Nederlandse farmacotherapeutisch kompas) wens ik 

u deze meer omstandige reactie over te maken", (eigen onderlijning) 

 

Dr. J. B. stelt verder (eigen onderlijning): 

"Spinraza (nusinersen) kan absoluut niet als een experimentele behandeling beschouwd worden. Het 

product is reeds in 2016 door de Amerikaanse FDA goedgekeurd en geregistreerd en in de VS worden 

(in functie van de verzekeringsstatus van de patiënt) alle SMA types (I-IV) ermee behandeld. Ook in 

Europa werd het product geregistreerd door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) dat Spinraza 
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toelaat op de Europese markt voor behandeling van alle types SMA die veroorzaakt worden door 

mutaties in de 5q locus (SMNI-gen). 

 

Overigens is het zo dat het onderscheid tussen de verschillende SMA types, in het bijzonder types II-IV 

voor een niet onbelangrijk deel arbitrair is en gebaseerd is op de aanvangsleeftijd, het al dan niet 

bereiken van verdere motor milestones dan de types I en de snelheid van evolutie en prognose. Reeds 

bij menig patiënt wordt in de loop van de ziekte de diagnose van type 2 naar type 3 bijgesteld omwille 

van snellere of tragere evolutie dan het oorspronkelijke SMA type voorspelde. 

 

Er zijn twee grote gerandomiseerde trials die de effïcaciteit van deze medicatie aantonen. Enerzijds de 

ENDEAR (Finkei et al., NEJM 2018) die patientjes met infantiele SMA bestudeerde, dit is type 1 met 

aanvangsleeftijd voor 6 maanden bij kinderen die nooit zelfstandig leren staan of lopen. De tweede grote 

trial is de CHERISH (Mercur et al., NEJM 2018) die kinderen bestudeerde met aanvangsleeftijd na 6 

maanden en die tot het types II en in een aantal gevallen ook type III behoren. Ook deze tweede studie 

toonde duidelijk de veiligheid en de effïcaciteit voor alle bestudeerde leeftijdsgroepen. Er waren eerder 

al een aantal open-label studies die ook de veiligheid en effïciaciteit van nusinersen bij later beginnende 

SMA types aantoonde. Er is wel degelijk een rationale om later beginnende SMA types te behandelen 

zelfs als deze patiënten de voorgaande jaren ogenschijnlijk relatief stabiel zijn gebleven. Het is namelijk 

de langere termijnsprognose en de daaraan verbonden mortaliteit die door dergelijke therapie zal 

worden beïnvloed. 

  

Bovendien is het zo dat sinds de zomer van 2018 het RIZIV de terugbetaling van Spinraza heeft 

verleend voor behandeling van alle types van 5q13-SMA. 

 

Het klopt dat voor oudere SMA patiënten de bestaande wetenschappelijke literatuur minder omvangrijk 

is en dit is ook de reden dat het RIZIV aan deze terugbetaling de verplichting heeft gekoppeld om een 

gedetailleerde registratie te doen van de uitkomsten van de behandeling. Dit overigens voor alle SMA 

types en niet enkel de laat beginnende. Echter deze registratie gebeurt niet in studieverband maar 

binnen het regulier terugbetaald gebruik van Spinraza. 

 

Samenvattend kunnen we dus stellen dat Spinraza moet beschouwd worden als een geregistreerde en 

volledig terugbetaalde molecule die vanaf heden geldt als de standaard behandeling voor SMA van alle 

types in België en in meerdere andere landen. 

 

Dit standpunt is duidelijk en leert dat het advies inherent onjuist is, en bijgevolg niet kan dienen als basis 

voor de hier bestreden beslissing. Het is onjuist dat de gentherapie enkel op jonge kinderen kan 

toegepast worden; het is onjuist dat de inspuitingen zouden kaderen in een experimentele behandeling; 

het is onjuist dat de behandeling niet goedgekeurd is door een internationale medische concensus. 

Doordat de beslissing steunt op het duidelijk foutief advies van Dr d. W. wordt ook miskend dat er 

nieuwe elementen, in casu evident nieuwe medische elementen, aanwezig zijn. 

 

Om reden van schending van de motivering door zich te steunen op onjuiste medische gegevens en van 

schending van artikel 9ter vreemdelingenwet dient de beslissing vernietigd te worden. 

 

Verder is de beslissing onzorgvuldig door zonder enig (eigen en grondig) onderzoek een foutief advies 

van een niet-specialistisch geneesheer, in strijd met het standpunt van specialisten-artsen, tot de hare te 

maken.” 

 

3.2.1. De bestreden beslissing is gesteund op artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet. Uit deze 

bepaling blijkt dat in het geval van opeenvolgende aanvragen om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet de latere aanvraag niet-ontvankelijk wordt verklaard indien daarin 

dezelfde elementen worden ingeroepen als in de eerdere aanvraag. Dit houdt in dat de gemachtigde 

ambtenaar de beide aanvragen moet vergelijken om na te gaan of de ingeroepen medische elementen 

dezelfde zijn. In dat geval dient hij de tweede aanvraag niet-ontvankelijk te verklaren. De bedoeling van 

de wetgever is redelijkerwijze te verhinderen dat aanvragen om machtiging tot verblijf om medische 

redenen ad infinitum worden ingeroepen (cf. RvS 20 oktober 2015, nr. 232.626).  

 

Artikel 9ter, § 1, van de vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“§ 1. 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 
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integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

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

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. De aanvraag moet per 

aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en bevat het adres van de 

effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. De vreemdeling maakt samen met de aanvraag 

alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn ziekte en de mogelijkheden en de 

toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag getuigschrift vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en 

de noodzakelijk geachte behandeling. 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.”  

 

Hieruit blijkt dat de elementen die worden ingeroepen ter ondersteuning van een verblijfsaanvraag 

betrekking hebben op de ziekte, de graad van ernst, de noodzakelijk geachte behandeling, en de 

mogelijkheden en toegankelijkheid tot een adequate behandeling in het land van herkomst. Bijgevolg 

kunnen gegevens uit een navolgende aanvraag, die zouden nopen tot een nieuwe 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”, zoals bedoeld in artikel 9ter, § 1, 

vijfde lid, van diezelfde wet, hoewel het om eenzelfde aandoening zou gaan, niet zonder meer 

beschouwd worden als elementen die reeds werden ingeroepen.  

 

Anderzijds kan geen abstractie worden gemaakt van de ratio legis van artikel 9ter, §3, 5°, van de 

vreemdelingenwet, met name het feit dat een nieuwe aanvraag gegevens moet bevatten die ertoe 

nopen vast te stellen dat een eerdere beoordeling mogelijks anders zou zijn geweest indien het 

bewijselement waarvan sprake ten tijde van die eerdere beoordeling zou hebben voorgelegen. In casu 

werd de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 4 en 

12 februari 2019 niet-ontvankelijk verklaard met als motivering dat de erin ingeroepen elementen reeds 

werden ingeroepen in de aanvraag van 8 november 2012 en geen nieuw element werd aangebracht. Er 

wordt daarbij verwezen naar de bevestiging van de arts-adviseur van 19 februari 2019, die luidt als 

volgt: 

 

“(…) 

U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag 04.02.2019 en 12.02,2019 met 

08.11.2012 te vergelijken. 

 

Mr. H.B. legt in zijn aanvraag d.d. 04/02/2019 en 12/02/2019 een SMG voor opgesteld door Prof. Dr. J. 

B. (neuroloog) op 24/01/2019 en 25/09/2018 en door Dr. D. B. (pediater) op 18/04/2018, en medische 

stukken d.d. 30/08/2018 van Dr. W. D. R. (internist in opleiding), d,d. 08/02/2018,12/01/2017, 

08/06/2016 en 21/12/2015 van Dr. D. B., d.d. 23/08/2018 van Prof; Dr. J, B. en 24/04/2018 Van Dr. H. V. 

Uit deze medische getuigschriften en bijlagen blijkt dat de gezondheidstoestand van betrokkene 

ongewijzigd is t.a.v. de medische attesten gevoegd bij de 9ter aanvraag d.d. 08/11/2012: 

Op de SMG’s d.d. 24/01/2019, 25/09/2018 en 18/04/2018 en de bijlagen wordt namelijk vermeld dat Mr. 

H., 21 jaar oud, lijdt aan een aangeboren spierziekte, nl: spinale musculaire atrofie (SMA) type lIl (5q13-

SMA) met deletie van exon 7 en 8 van het SMN1-gen. 

De voorgestelde gentherapie met nurinersen (Spinraza) werd niet getest op volwassenen, enkel bij 

zuigelingen, kinderen jonger dan 2 jaar en kinderen die bij de start van de behandeling gedurende 

minder dan 8 jaar (94 maanden) ziekteverschijnselen vertonen. Betrokkene is momenteel 21jaar en 

vertoont ongeveer sinds zijn 6 jaar symptomen. Dit wil dus zeggen dat deze inspuitingen zouden 

kaderen in een experimentele behandeling en dus nog niet goedgekeurd door een Internationale 

medische consensus. 

Op de voorgelegde SMG's en bijlagen wordt voor betrokkene geen enkele nieuwe diagnose gesteld. De 

medische stukken bevestigen slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van Mr. H. 

(…)” 
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De Raad benadrukt dat een onontvankelijkheidsbeslissing, genomen op grond van artikel 9ter, § 3, 5°, 

van de vreemdelingenwet, geen beoordeling inhoudt over de grond van de voorgelegde aandoeningen, 

met name of er sprake is van een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit van de betrokkene 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. Een dergelijke onontvankelijkheidsbeslissing houdt slechts de vaststelling in dat de ingeroepen 

elementen ter ondersteuning van de aanvraag om machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden 

ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het 

Rijk op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

3.2.2. Uit de standaard medisch getuigschriften van 4 en 12 februari 2019 blijkt dat verzoekers in de 

huidige aanvraag uitdrukkelijk hebben gewezen op het degeneratief karakter van de ziekte (in 

combinatie met het tijdsverloop sedert de vorige aanvraag) en dat verzoeker thans dient te worden 

behandeld met nusinersen (Spinraza).  

 

Na te hebben vastgesteld dat de diagnose ongewijzigd is ten aanzien van de vorige aanvraag, oordeelt 

de arts-adviseur dat nusinersen niet werd getest op volwassenen, maar enkel op zuigelingen, kinderen 

jonger dan twee jaar en kinderen die sinds minder dan acht jaar ziekteverschijnselen vertonen. Voor 

verzoeker, die thans eenentwintig jaar oud is en sinds zijn zes jaar symptomen vertoont, houdt dit in dat 

de behandeling slechts experimenteel zou zijn, zonder dat deze goedgekeurd is door een internationale 

medische consensus. De arts-adviseur baseert zich op informatie van de website 

www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/n/nusinersen. De behandeling met 

nusinersen wordt bijgevolg niet aanvaard als nieuw element; daarnaast is de arts-adviseur van oordeel 

dat geen nieuwe diagnose wordt gesteld ten aanzien van de vorige aanvraag.  

  

Uit de gegevens van de zaak blijkt dat de verwerende partij de introductie van het nieuw geneesmiddel 

nusinersen heeft beschouwd als een element dat mogelijk noopt tot een nieuwe beoordeling van de 

aandoening, in de zin van artikel 9ter, §§1 en 3, 5°, van de vreemdelingenwet en dat zij dit element heeft 

voorgelegd aan het advies van een arts-adviseur. Deze is echter van oordeel dat verzoeker niet behoort 

tot een categorie patiënten die baat heeft bij een behandeling met dit geneesmiddel, zodat het bestaan 

van een nieuw element niet wordt aanvaard.  

 

3.2.3. Verzoekers voeren onder meer aan dat de spierziekte - deze is degeneratief - sedert 2012 sterk 

verergerd is en dat mantelzorg onontbeerlijk is. Eerste verzoeker heeft chronische medicatie nodig en 

de gentherapie is nieuw. Zij wijzen erop dat Spinraza in mei 2017 werd geregistreerd bij het Europees 

Geneesmiddelenagentschap. In het tweede middelonderdeel verwijzen verzoekers in het bijzonder naar 

een schrijven van prof. dr. J. B. van 15 maart 2019 (stuk 3 bij het verzoekschrift), waarin deze de 

beoordeling van de arts-adviseur betwist. Deze wijst op een foutieve interpretatie door de arts-adviseur 

en dat de arts-adviseur zich heeft gesteund op veeleer licht wegende bronnen.  

 

Dr. B. wijst erop dat de kwalificatie van nusinersen als experimentele behandeling is omdat het product 

reeds in 2016 door de Amerikaanse Federal Drug Administration is goedgekeurd voor de vier types van 

SMA. Hij wijst er verder op dat het Europees Medicijn Agentschap (EMA) het product in 2017 heeft 

geregistreerd voor alle types SMA die veroorzaakt worden door mutaties in de 5q locus (SMNI-gen).  

 

Verder wijst dr. B. erop dat het onderscheid tussen de verschillende types SMA gerelativeerd moet 

worden en dat ook voor het type III, waar eerste verzoeker aan lijdt, er redenen zijn om deze later 

beginnende SMA-types te behandelen, zelfs wanneer de patiënten de voorgaande jaren relatief stabiel 

zijn gebleven. De prognose op langere termijn en de daaraan verbonden mortaliteit kan door een 

dergelijke therapie worden beïnvloed. Dr. B. wijst er verder op dat het RIZIV sedert de zomer van 2018 

de terugbetaling van Spinraza heeft goedgekeurd voor de behandeling van alle types van 5q13-SMA. 

Voor oudere patiënten heeft het RIZIV de terugbetaling gekoppeld aan de verplichting om een 

gedetailleerde registratie te doen van de resultaten van de behandeling. Een dergelijke registratie 

gebeurt niet in studieverband maar binnen het regulier terugbetaald gebruik van Spinraza. Dr. B. besluit 

dan ook dat Spinraza moet worden beschouwd als een geregistreerde en volledig terugbetaalde 

molecule die thans geldt als de standaard behandeling voor SMA van alle types in België en meerdere 

andere landen.  

Verzoeker voert dan ook aan dat het onjuist is dat gentherapie enkel op jonge kinderen (types I en II) 

kan worden toegepast, dat de inspuitingen voor verzoeker (type III) bijgevolg zouden kaderen in een 

experimentele behandeling, en dat de behandeling niet werd goedgekeurd door een internationale 

medische consensus.  

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/n/nusinersen
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3.2.4. De Raad merkt op dat de arts-adviseur zijn standpunt met betrekking tot Spinraza heeft gesteund 

op een Nederlandse website. De informatie op deze website vermeldt niets over een al dan niet 

experimentele behandeling, noch bevat deze enige vermelding over een internationale medische 

consensus.  

 

Dat er geen internationale consensus zou zijn omtrent een behandeling voor de overige types wordt 

tegengesproken door de vaststelling dat de Amerikaanse Federal Drug Administration en het EMA de 

behandeling goedkeurde voor alle types SMA. Daarenboven geldt voor België dat het RIZIV de 

behandeling met Spinraza eveneens heeft goedgekeurd voor alle types SMA, dus ook het type III, 

waaraan verzoeker lijdt. Verzoekers maken aldus aannemelijk dat de arts-adviseur zich heeft gesteund 

op partiële informatie, die mogelijk het standpunt weergeeft van de Nederlandse bevoegde overheden 

met betrekking tot het gebruik van nusinersen, maar niets zegt over het standpunt van het RIZIV en 

evenmin geheel de internationale consensus weergeeft.  

 

Waar in de nota met opmerkingen wordt verwezen naar een schrijven van dr. B. van 30 augustus 2018, 

waarin deze stelt dat er geen data beschikbaar zijn over het positief effect van Spinraza voor 

volwassenen en reeds lang rolstoel gebonden patiënten, kan uit dit schrijven niet worden afgeleid dat 

een behandeling voor verzoeker nutteloos of zonder effect zou zijn (zoals ook wordt voorgehouden in 

het latere schrijven van dr. B. d.d. 15 maart 2019). Bovendien blijkt niet dat de arts-adviseur zijn 

standpunt heeft gesteund op het schrijven van 30 augustus 2018, noch op welke wijze hij rekening heeft 

gehouden met het standpunt hierin uiteengezet. Het verweer in de nota met opmerkingen betreft dan 

ook slechts een a posteriori-motivering.   

 

Zoals hoger reeds vermeld, beschikt de Raad noch over de bevoegdheid, noch over de medische 

kennis om te oordelen of de behandeling met Spinraza in het geval van verzoeker een adequate 

behandeling vormt in de zin van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Wel kan de Raad vaststellen dat 

de introductie van Spinraza aanleiding kan geven tot een nieuwe beoordeling van de aandoening en dat 

op basis van de door verzoekers verschafte informatie – in het bijzonder de erkenning van het medicijn 

door zowel het EMA als het RIZIV voor de vier types van SMA – de prognose en levensverwachting van 

verzoeker wordt beïnvloed. De arts-adviseur kon in het licht van deze gegevens – waarvan hij niet 

onwetend kon zijn – niet louter op basis van de informatie van de Nederlandse website 

“farmacotherapeutisch kompas” oordelen dat de behandeling experimenteel was en derhalve geen 

nieuw element vormde. Verzoekers maken dan ook aannemelijk dat de arts-adviseur – hierin gevolgd 

door de verwerende partij – niet is overgegaan tot een zorgvuldig onderzoek van alle elementen van de 

zaak. Verzoekers maken een schending aannemelijk van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond.  

 

4. Onderzoek van de beroepen in de zaken sub II, sub III en sub IV 

 

4.1.1. Ten aanzien van de bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten voeren de verzoekers aan 

in hun derde en vierde middelen: 

 

“DERDE MIDDEL: Schending van art. 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

Schending van het hoorrecht. Schending van artikel 74/13 vreemdelingenwet. 

 

Dat verzoekster het voorwerp uitmaakt van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Dat het Grondwettelijk Hof (arrest 43/2013) oordeelde dat een bevel onder de toepassing van Richtlijn 

2004/83/EG valt en dat derhalve het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van 

toepassing is. 

 

Dat art. 41 van het Handvest als volgt luidt: 

 

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

• het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen, 
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• het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met inachtneming van 

het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim,, de plicht 

van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden. 

 

3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Gemeenschap van de schade die door haar instellingen 

of haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene 

beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 

 

4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en 

moet ook in die taal antwoord krijgen. 

 

Dat art. 41 van het Handvest van toepassing is op alle handelingen die worden gesteld in uitvoering van 

de Europese regelgeving waaronder zeker begrepen zijn de handelingen die voortvloeien uit de 

toepassing van richtlijnen. 

 

Dat het feit dat gedaagde niet beschouwd kan worden als een Europese instelling geen afbreuk doet 

aan de toepassing van het Handvest. 

 

In het arrest M.G en R.N tegen Nederland van het Europees Hof van Justitie dd. 10.09.2013 wordt 

gesteld dat de nationale recht een eventuele schending van het hoorrecht als volgt dient te onderzoeken 

(overweging 38): 

 

Met betrekking tot de door de verwijzende rechter gestelde vragen moet worden opgemerkt dat 

schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord,  naar 

Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit 

leidt, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben 

(zie in die zin met name arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C-301/87, Jurispr. blz. 1-

307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C-288/96, Jurispr. blz. 1-8237, punt 101; 1 oktober 

2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. 1-9147, punt 

94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C-96/11 P, punt 80). 

 

Dat verzoekster verwijst naar arrest 110832 van de RW dd. 27.09.2013. In het verzoekschrift had de 

verzoekster het volgende middel opgeworpen: 

 

"Tweede Middel Schending van de hoorplicht als algemeen beginsel behoorlijk bestuur. 

Schending van art 41 EU Handvest grondrechten van de Europese Unie (2000/C 364/01). 

Verzoekende partij is van mening dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat thans werd 

afgegeven, zowel in strijd is met de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, als met 

artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Artikel 41 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie luidt als volgt: (...). Het bevel kan gegeven worden door de 

minister of door zijn gemachtigde. Traditioneel werd gesteld dat de vreemdeling niet op voorhand 

gehoord dient te worden, noch kennis genomen te hebben van het dossier, nu de hoorplicht, als 

algemeen beginsel van het behoorlijk bestuur, geen toepassing zou vinden in het Vreemdelingenrecht. 

Deze stelling moet echter worden herzien t.g.v. de inwerkingtreding op 1 december 2009 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarvan artikel 41 "Recht op behoorlijk bestuur 

lid 2, a) bepaalt dat dit recht inhoudt "het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een 

voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen Volgens artikel 41, lid 1 is dit artikel strikt 

genomen alleen gericht tot de instellingen van de Europese Unie en verplicht het dus niet de lidstaten. 

Krachtens de toelichting bij artikel 41 is het recht op behoorlijk bestuur evenwel door de rechtspraak van 

het Hof van Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg erkend als een algemeen rechtsbeginsel, 

zodat het als dusdanig kan worden ingeroepen. 

De vreemdeling kan vragen dat de belangrijkste elementen van de verwijderingsbeslissing, met inbegrip 

van de informatie m.b.t. de rechtsmiddelen, schriftelijk of mondeling worden vertaald in een taal die hij 

begrijpt of waarvan men redelijkerwijze kan veronderstellen dat hij die taal begrijpt; dit wordt uitdrukkelijk 

vermeld in de beslissing (art. 74/18 Vw ). 

Verzoekende partij is dan ook van mening dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat haar thans 

automatisch betekend werd, diende te worden voorafgegaan door een gehoor. In casu werden artikel 41 

van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de hoorplicht manifest geschonden." 

 

Dat in casu de Raad als volgt motiveerde op het middel: 
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2.2.2. Verzoekster betoogt dat een verhoor het bevel om het grondgebied te verlaten had moeten 

voorafgaan. Uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat verzoekster wordt bevolen om het 

Schengengrondgebied te verlaten, omdat hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 

vereiste documenten. Dit inhoudelijke motief dat aan de basis ligt van de beslissing wordt door 

verzoekster niet betwist. Verzoekster zet in zijn verzoekschrift niet uiteen welke argumenten hij wenst 

aan te brengen in het kader van zijn "hoorrecht" dat van enige invloed kan zijn op de wettigheid van de 

bestreden beslissing. 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

Dat verzoekster nog verwijst naar arrest nr. 126 158 van 24 juni 2014 in de zaak RvV 154 674/H, 

Valderrama Correa t. Belgische Staat, waar de toepassing van het hoorrecht grondig in uiteengezet 

wordt. 

 

Dat de Raad derhalve de toepassing van art. 41 van het Handvest per definitie niet uitsluit en uit de 

bewoordingen van de motivering kan zelfs afgeleid worden dat de Raad wilde ingaan op de toepassing 

van art. 41 van het Handvest doch de verzoekster verzuimd had enige concrete elementen aan te 

voeren die hadden kunnen leiden tot een andere beslissing. 

 

Dat verzoekster bij het inroepen van een schending van art. 41 van het Handvest dient over te gaan tot 

de vermelding van de elementen die hadden kunnen leiden tot een andere beslissing. 

 

Welnu verzoekster verwijst naar de feitelijke omstandigheden. Moest verzoekster gehoord zijn dan had 

zij kunnen opwerpen dat met haar gezins- en familiale toestand rekening dient gehouden te worden. 

Verzoekster verblijft al ruim 7 jaar in België en vormt hier een gezin met haar moeder en twee broers. 

 

De oudste broer is zwaar gehandicapt en kan niet terug naar Macedonië; de tweede broer is 15 jaar en 

volgt een schoolopleiding in België. 

Er is met deze gezinssituatie totaal geen rekening gehouden in de beslissing tot bevel. 

 

Verzoekster had kunnen wijzen op de noodzaak om een proportionaliteitsafweging te maken in het 

kader van artikel 8 EVRM. 

 

Wanneer verzoekster de mogelijkheid zou gehad hebben in het kader van het hoorrecht vermelde 

gegevens in te brengen dan zou de beslissing er mogelijk anders hebben uitgezien. 

 

Doordat verzoekster deze juridische en feitelijke argumentatie, welke ook een deel kan uitmaken van 

zijn "administratieve verdediging", niet heeft kunnen overmaken en doordat deze argumentering had 

kunnen  leiden tot een andere beslissing heeft gedaagde het hoorrecht zoals vastgelegd in art. 41 van 

het Handvest geschonden. 

 

Dat de beslissing dient te worden vernietigd om reden van schending van het hoorrecht op zich, 

minstens op basis van de schending van het hoorrecht verbonden met artikel 74/13 vreemdelingenwet 

en art. 8 EVRM. 

 

VIERDE MIDDEL: Schending van artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

Onbevoegdheid tot het nemen van deze beslissing. Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet 

Formele Motivering Bestuurshandelingen, artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van het 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. Machtsmisbruik. Schending van artikel 3 en 8 EVRM. 

Schending artikel 3 en 28 van het Kinderrechtenverdrag van 20 november 1989. 

Schending van artikel 41 Handvest Grondrechten EU. 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

rekening wordt gehouden met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokkenen. 

Een bevel is een verwijderingsmaatregel. 

 

In de bestreden beslissing is op geen enkele wijze rekening gehouden met de gezins- en familiale 

toestand van verzoekster. 
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Verzoekster heeft een reëel gezinsleven met haar ernstig gehandicapte broer en met haar minderjarige 

broer en met haar moeder. 

 

Omwille van de handicap van de broer diende artikel 3 EVRM in overweging te worden genomen, op 

zich en in samenloop met artikel 8 EVRM en artikel 74/13 vreemdelingenwet. 

 

Verwerende partij diende verzoekster hierover te horen en had er bijgevolg rekening mee moeten 

houden, minstens moeten motiveren waarom er geen rekening mee zou moeten gehouden worden. 

 

Artikel 74/13 vreemdelingenwet is niet opgenomen in de beslissing. Er is geen enkele overweging 

opgenomen met betrekking tot de criteria opgenomen in dit artikel. 

 

Verzoekster verwijst naar arrest RvV nr. 186 639 van 9 mei 2017 waarbij een bevel van 19.8.2015 

vernietigd werd worden als motief voor de vernietiging de schending van artikel 74/13 vreemdelingenwet 

en van het zorgvuldigheidsbeginsel gegeven (zie pagina 5-6 arrest). 

 

Verzoekster verwijst naar arrest RvV van 13 juni 2018 waarbij het bevel van 2.8.2017 vernietigd werd 

worden als motief voor de vernietiging precies de schending van artikel 74/13 vreemdelingenwet 

gegeven (zie pagina 7-9). 

 

Het hier bestreden bevel negeert volkomen wat in die arresten is gesteld en neemt exact dezelfde 

beslissing. 

 

Vermits de broer van verzoekster minderjarig is dient met de bepalingen van het Kinderrechtenverdrag 

rekening te worden gehouden. 

 

De artikels 3 en 28 van het Kinderrechtenverdrag werden zo niet gerespecteerd. Algemeen dient 

bovendien een proportionaliteitsafweging te geschieden op basis van artikel 8 EVRM. Een 

proportionaliteitsafweging houdt in dat de belangen van de Belgische Staat concreet en genuanceerd 

worden afgewogen tegen de belangen van verzoekster. Dergelijke afweging is totaal afwezig in de 

bestreden beslissing.” 

 

4.1.2. De verwerende partij repliceert in haar nota’s met opmerkingen in essentie dat de medische 

situatie van eerste verzoeker werd beoordeeld in haar onontvankelijkheidsbeslissing van 21 februari 

2019 – de beslissing in de zaak sub  I – en dat vervolgens rekening werd gehouden met het 

gezinsleven, nu aan alle gezinsleden ten gevolge van die eerste beslissing een bevel om het 

grondgebied te verlaten werd afgegeven. Zij heeft aldus reeds rekening gehouden met de elementen die 

verzoekers middels een uitoefening van het hoorrecht zouden willen aanbrengen.  

 

4.1.3. Daarmee geeft de verwerende partij in wezen zelf aan dat zij de beoordeling van de 

gezondheidstoestand en het gezinsleven, overeenkomstig artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, 

afhankelijk heeft gesteld van haar beslissing in de zaak sub I. Vermits uit de gegrondheid van het middel 

in de zaak sub I volgt dat die beoordeling niet langer overeind blijft, dienen in de zaken sub II, sub III en 

sub IV het derde en het vierde middel eveneens gegrond te worden verklaard.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De zaken RvV 231 451, RvV 231 344, RvV 231 088 en RvV 231 454 worden gevoegd. 
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Artikel 2 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigt de beslissing van de gemachtigde van de minister 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 21 februari 2019 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 onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Artikel 3 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigt de beslissingen van diezelfde gemachtigde van de 

minister van 21 februari 2019 tot afgifte van de bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13). 

 

Artikel 4 

 

De vorderingen tot schorsing zijn zonder voorwerp voor wat betreft de zaken sub II, sub III en sub IV. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien juli tweeduizend negentien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


