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 nr. 235 158 van 15 april 2020   

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. KEULEN 

Koningin Astridlaan 77 

3500 HASSELT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER,  

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 13 november 2019 

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

beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 15 oktober 2019 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 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 onontvankelijk wordt verklaard wordt en van de 

beslissing van 15 oktober 2019 houdende 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 18 november 2019 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 december 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 januari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat J. KEULEN verschijnt voor 

de verzoekende partij 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 

 

Op 18 december 2018 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
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de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna de vreemdelingenwet). Op 20 mei 2019 is de 

aanvraag onontvankelijk verklaard en aan verzoekster ter kennis gebracht samen met een bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Op 30 september 2019 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 14 oktober 2019 geeft de arts-adviseur een medisch advies.  

 

Op 15 oktober 2019 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing waarbij de aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoekster ter kennis gebracht op 28 oktober 2019. Dit is de eerste 

bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

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

01.10.2019 bij onze diensten werd ingediend door: 

O., A. (R.R.: …) nationaliteit: Servië geboren te Belgrado op (…)1953  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 - 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), 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 in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-arts of arts aangewezen 

door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de ziekte kennelijk niet 

beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen 

van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 

 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 14.10.2019 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

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

het land waar hij verblijft. 

 

De onontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de eerbiediging van de 

andere voorwaarden tot ontvankelijkheid, voorzien in Artikel 9ter §3.” 

 

Op 15 oktober 2019 neemt de gemachtigde van de minister tevens een bevel om het grondgebied te 

verlaten, aan verzoekster ter kennis gebracht op 28 oktober 2019. Dit is de tweede bestreden beslissing 

waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De mevrouw,  

Naam + voornaam: O., A. geboortedatum: (…)1953 geboorteplaats: Belgrado nationaliteit: Servië 

 

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, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene niet in bezit van een geldig paspoort” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het eerste middel voert verzoekster de schending aan van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur, met name het beginsel van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel, van 

artikel 62 van de vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“1) Schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name de het beginsel van de 

materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel in samenhang met artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, artikel 62 van de Vreemdelingenwet, de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

 

Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, de materiële motiveringsplicht houdt in dat motivering 

moet bestaan uit de juridische en de feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

 

De motivering moet daarenboven afdoende zijn, dit is draagkrachtig en deugdelijk. 

 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

"De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed...." 

 

Aan artikel 62 van de Vreemdelingenwet is slechts voldaan wanneer de motivering van de 

administratieve beslissing afdoende en toereikend is (R.v.St., nr. 43.522, 29 juni 1993, R.A.C.E. 1993) 

en meer bepaald passend, nauwkeurig en relevant (R.v.St., nr. 53.583, 7 juni 1995, Rev.dr.étr. 1995, 

326) of nog duidelijk, nauwkeurig en ter zake dienend (R.v.St., nr. 42.199, 8 maart 1993, R.A.C.E. 1993) 

 

De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepalen het volgende: 

"Artikel 2: De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

 

Artikel 3: De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden 

die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn." 

 

Deze wet schrijft dus voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die 

de beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet 

niet enkel weergegeven worden doch daarenboven moet ze ook afdoende zijn, dit wil zeggen 

draagkrachtig en deugdelijk. 

 

Dat verwerende partij het verzoek tot regularisatie conform art. 9ter Vw. onontvankelijk verklaarde. 

 

Dat de bestreden beslissing namelijk stelt dat "uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 

14/10/2019 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening 

die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening 

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

behandeling is in het land van herkomst of het land waar hij verblijft. "  

 

Dat dit alles zou moeten blijken uit het medisch advies van de arts-adviseur. 

 

Dat uit het medisch advies duidelijk blijkt dat het belang dat verwerende partij aan het medisch advies 

schenkt miniem is. Daaruit volgt dat de beslissing van verwerende partij niet gestoeld is op het medisch 

advies van de arts-adviseur, doch op de volharding van verwerende partij om verzoekster niet te 

regulariseren op basis van haar medische toestand. 

 

Dat er in de bestreden beslissing ook niet duidelijk uiteengezet werd waarom geen van de twee 

voorziene situaties van toepassing is. 
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Dat in het advies van de arts-adviseur evenmin wordt uiteengezet waarom geen van de twee voorziene 

situaties van toepassing is. Immers, de arts-adviseur besluit enkel dat er geen sprake is van een ziekte 

die een risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien de opvolging en behandeling beschikbaar en 

toegankelijk zijn in Servië. 

 

Dat de arts-adviseur het zelfs nalaat om zijn advies te staven met de relevante bronnen. 

 

Dat de arts-adviseur tevens niet argumenteert of er zelfs een behandeling voorzien is in het land van 

herkomst van verzoekster. 

 

Dat hier in geen geval op de individuele en specifieke situatie van verzoekster in wordt gegaan. 

 

Dat hierdoor de bestreden beslissing niet afdoende en draagkrachtig werd gemotiveerd. 

 

Dat de onjuiste en onvoldoende motivering samenhangt met het feit dat men niet met alle feitelijke 

gegevens die ter beschikking waren, heeft rekening gehouden. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de plicht op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. (RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 

februari 2006, nr. 154 954) Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Dat tevens niet blijkt dat er onderzocht is wat de invloed kan zijn van een mogelijke terugkeer naar 

Servië. 

 

De andere aandoeningen, m.n. nierinsufficiëntie en depressie, van verzoekster werden compleet buiten 

beschouwing gelaten. 

 

In casu blijkt evenmin dat de mogelijkheden en de toegankelijkheid van de noodzakelijke behandeling 

voor verzoekster in hun land van herkomst werden onderzocht. 

 

Dat om deze redenen een schending van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht in 

samenhang met artikel 9ter van de Vreemdelingenwet dient weerhouden te worden.” 

 

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

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voormelde 

wetsbepalingen verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

De eerste bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan 

tot de onontvankelijkheid van de aanvraag wordt besloten.  

 

In de motieven van de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, 

namelijk artikel 9ter, 3, 4° van de vreemdelingenwet “zoals vervangen door Artikel 187 van de wet van 

29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012”, dat luidt 

als volgt:  

“§ 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 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. […]  

§ 3  

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk:  
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[…]4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een 

ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk; […].”  

 

Tevens bevat de beslissing een motivering in feite. Er wordt gesteld dat de arts-adviseur in zijn medisch 

advies d.d. 14 oktober 2019 heeft vastgesteld dat verzoekster kennelijk niet lijdt aan een aandoening die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene, noch aan een 

aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen behandeling is in het land van herkomst of het land waar hij verblijft.  

 

Dit medisch advies, dat aan de eerste bestreden beslissing ten grondslag ligt en er in gesloten omslag 

aan werd gevoegd, luidt als volgt: 

 

“Naam: O., A. (R.R.: …)  

Vrouwelijk nationaliteit: Servië geboren te Belgrado op (…)1953 adres: (…) 

 

Artikel 9ter §3-4° 

 

Ik kom terug op uw vraag om evaluatie van het standaard medisch getuigschrift voorgelegd door 

voornoemde persoon in het kader van aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend 

op 01.10.2019. 

 

Aangeleverde stukken:  

- Standaard medisch getuigschrift d.d. 10-9-2019 van Dr. B., huisarts, met de volgende informatie: o 

Voorgeschiedenis van bilateraal cataract met visusstoornissen, nierinsufficiëntie, depressie  

o Huidige problematiek cataract, evenwel GEEN BEHANDELING MOGELIJK 

- Attest van de oogarts: geen ingreep mogelijk om visus te herstellen 

 

Uit het standaard medisch getuigschrift en de medische stukken blijkt dat betrokkene een dame 

afkomstig uit Servië heden 66 jaar lijdt aan een bilateraal cataract met ernstige visusstoornis zonder 

mogelijkheid tot behandeling. We besluiten dus dat er geen medische behandeling heden lopende is 

voor enige pathologie. 

 

Ik stel bijgevolg vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte die een risico inhoudt voor haar 

leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is in haar land van herkomst of het land waar zij verblijft (een 

ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980) en die 

aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd 

Artikel. 

Er zijn geen medische contra-indicaties om te reizen.” 

 

Waar verzoekster voorhoudt dat de bestreden beslissing niet gestoeld is op het medisch advies van de 

arts-adviseur kan zij bijgevolg niet worden gevolgd. De arts-adviseur heeft in zijn medisch advies 

duidelijk aangegeven dat er “kennelijk geen sprake is van een ziekte die een risico inhoudt voor haar 

leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is in haar land van herkomst of het land waar zij verblijft (een 

ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980). Het betoog 

dat de verwerende partij ‘slechts’ volhardt in het niet regulariseren van verzoekster mist feitelijke 

grondslag.  

 

Waar verzoekster betoogt dat de arts-adviseur niet uiteenzet waarom geen van de twee voorziene 

situaties van toepassing is “gezien de opvolging en behandeling beschikbaar en toegankelijk zijn in 

Servië”, is haar betoog niet dienstig aangezien haar aanvraag niet ongegrond is verklaard doch wel 

onontvankelijk met toepassing van artikel 9ter, § 3, 4° van de vreemdelingenwet.  Ook het betoog dat 

niet is nagegaan of er een behandeling is voorzien in het land van herkomst is in casu niet dienstig, nu 

verzoekster niet lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

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

 

Aldus blijkt dat de motieven in rechte en in feite van de eerste bestreden beslissing op eenvoudige wijze 

in die beslissing kunnen worden gelezen zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 
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kunnen nagaan of het zin heeft deze beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover 

zij in rechte beschikt. Daarmee is voldaan aan de voornaamste doelstelling van de formele 

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 

164.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 

2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt 

deze formele motivering haar niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en 

feitelijke gegevens de eerste bestreden beslissing is genomen, derwijze dat niet zou zijn voldaan aan 

het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.  

 

Een schending van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet blijkt niet. 

 

De Raad merkt op dat verzoekster de eerste bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, zodat het 

middel dient te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. Bij de 

beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624).  

 

Het zorgvuldigheidbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel 

wordt onderzocht in het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, nu de eerste bestreden 

beslissing werd genomen in toepassing van dit artikel.  

 

Uit het bepaalde in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet volgt dat een aanvraag om 

machtiging tot verblijf om medische redenen van toepassing is op twee onderscheiden gevallen, met 

name:  

(1) een ziekte die een reëel risico is voor het leven of de fysieke integriteit van de aanvrager, of  

(2) een ziekte die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst.  

 

Concreet houdt artikel 9ter van de vreemdelingenwet in dat er enerzijds gevallen zijn van een 

vreemdeling die actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar 

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

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

 

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

fysieke integriteit en die dus in principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling 

voorhanden is voor zijn ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het 

risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval 

geen acute levensbedreigende ziekte, er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de 

ingeroepen ziekte of aandoening (cf. RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073).  

 

Uit artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet blijkt dat de beoordeling van het in § 1 van dit 

artikel vermelde risico toekomt aan de ambtenaar-geneesheer die door de minister is aangesteld. Uit 

artikel 9ter, § 3, 4° van de vreemdelingenwet blijkt dat de gemachtigde de aanvraag onontvankelijk 

verklaart indien de ambtenaar-geneesheer in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet 

beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, § 1 die aanleiding kan geven tot een 

verblijfsmachtiging om medische redenen. 

 

Verzoekster betoogt dat niet met alle feitelijke gegevens die ter beschikking waren, is rekening 

gehouden. Zo worden de andere aandoeningen, met name nierinsufficiëntie en depressie compleet 

buiten beschouwing gelaten. Evenmin blijkt dat de mogelijkheden en de toegankelijkheid van de 

noodzakelijke behandeling voor verzoekster in het land van herkomst werden onderzocht. 
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Vooreerst merkt de Raad op dat waar verzoekster beweert dat er geen rekening is gehouden met haar 

individuele en specifieke situatie, zij niet kan worden gevolgd, nu uit het medisch advies van 14 oktober 

2019 blijkt dat de arts-adviseur het SMG van 10 september 2019 weldegelijk heeft onderzocht en 

beoordeeld.   

 

In het medisch advies van 14 oktober 2019 vermeldt de arts-adviseur onder “voorgeschiedenis” dat 

verzoekster leed aan “bilateraal cataract met visusstoornissen, nierinsufficiëntie, depressie”. Dit stemt 

overeen met het door haar huisarts ingevulde en voorgelegde standaard medisch getuigschrift van 10 

september 2019. Als huidige problematiek wordt cataract vermeld waarvoor evenwel geen behandeling 

mogelijk is. Ook dit stemt overeen met de gegevens van het standaard medisch getuigschrift (SMG). In 

tegenstelling tot verzoeksters betoog is bijgevolg wel rekening gehouden met de aandoeningen van 

nierinsufficiëntie en depressie als ‘voorgeschiedenis’. Verzoekster weerlegt niet dat deze aandoeningen 

in het verleden voorkwamen en thans door haar huisarts niet meer werden weerhouden. Verzoekster 

toont niet aan dat  er een actuele medische problematiek is van depressie en nierinsufficiëntie waarover 

de arts-adviseur zich had moeten of kunnen uitspreken in het kader van zijn medische aanvraag. De 

arts-adviseur heeft geheel terecht de nierinsufficiëntie en depressie buiten beschouwing gelaten in zijn 

beoordeling van de medische aanvraag.  

 

In het SMG duidt haar huisarts onder de rubriek “c) Actuele behandeling en datum van opstarten van de 

behandeling van de aandoeningen vermeld onder rubriek B: geen behandeling mogelijk”. Aldus is 

verzoeksters betoog dat de arts-adviseur de mogelijkheden en toegankelijkheid van de noodzakelijke 

behandeling in het land van herkomst niet heeft onderzocht niet dienstig, nu haar huisarts attesteerde 

dat er geen behandeling mogelijk is voor haar aandoening. Zo ook kan verzoekster de arts-adviseur 

bezwaarlijk verwijten dat hij zijn advies niet heeft gestaafd met relevante bronnen. Verzoekster toont 

aldus niet aan dat de ambtenaar-geneesheer enig relevant gegeven over het hoofd zou hebben gezien 

of dat hij het voorgelegde standaard medisch getuigschrift foutief apprecieerde. Verzoekster toont  

evenmin aan dat het kennelijk onredelijk is van de ambtenaar-geneesheer om te oordelen dat het 

kennelijk niet gaat om een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

De schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet 

aangetoond.  

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

2.3 In het tweede middel voert verzoekster de schending aan van de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, met name het beginsel van de materiële motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 62 van de vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, de materiële motiveringsplicht houdt in dat motivering 

moet bestaan uit de juridische en de feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

 

De motivering moet daarenboven afdoende zijn, dit is draagkrachtig en deugdelijk. 

 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

"De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed...." 

 

Aan artikel 62 van de Vreemdelingenwet is slechts voldaan wanneer de motivering van de 

administratieve beslissing afdoende en toereikend is (R.v.St., nr. 43.522, 29 juni 1993, R.A.C.E. 1993) 

en meer bepaald passend, nauwkeurig en relevant (R.v.St., nr. 53.583, 7 juni 1995, Rev.dr.étr. 1995, 

326) of nog duidelijk, nauwkeurig en ter zake dienend (R.v.St., nr. 42.199, 8 maart 1993, R.A.C.E. 1993) 

 

De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepalen het volgende: 

 

"Artikel 2: De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 
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Artikel 3: De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden 

die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn." 

 

Deze wet schrijft dus voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die 

de beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet 

niet enkel weergegeven worden doch daarenboven moet ze ook afdoende zijn, dit wil zeggen 

draagkrachtig en deugdelijk. 

 

Dat in casu de motivering ontoereikend en onvoldoende nauwkeurig is; 

 

Dat het bevel om het grondgebied te verlaten onvoldoende de feitelijke en juridische overwegingen 

weergeeft waaraan zij ten grondslag ligt; 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de plicht op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. (RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 

februari 2006, nr. 154 954) Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.   

 

Dat het bevel om het grondgebied te verlaten zich uitsluitend steunt op artikel 7, al. 1 van de 

Vreemdelingenwet, nl. het feit dat verzoekster niet in het bezit is van een geldig paspoort. 

 

Dat verzoekster echter reeds enige tijd in België verblijft nadat zij gedurende geruime tijd heeft gewacht 

op de behandeling van haar procedures. Dat verzoekster gedurende al deze tijd op het grondgebied 

werd toegelaten. 

 

Dat het in die omstandigheden begrijpelijk is dat verzoekster niet meer in het bezit is van een geldig 

paspoort. 

 

Dat bovendien de medische problematiek van verzoekster een terugkeer naar het land van herkomst 

ten zeerste verhindert. 

 

Dat aldus de bestreden beslissing werd genomen zonder rekening te houden met de werkelijke 

toestand. De motivering is dan ook niet pertinent en draagkrachtig. De beslissing werd niet genomen 

met inachtneming van alle relevante gegevens van het dossier en schendt dan ook de materiële 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel.” 

 

2.4 De Raad stelt vast dat ook in het bestreden bevel de juridische en de feitelijke motieven die het 

bevel onderbouwen eenvoudig in deze beslissing kunnen gelezen worden. Er wordt immers in de 

tweede bestreden beslissing verwezen naar artikel 7,eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet en geduid 

dat verzoekster in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van de vreemdelingenwet 

vereiste documenten. Er wordt daarbij aangegeven dat verzoekster niet in het bezit is van een geldig 

paspoort. Dit wordt niet betwist door verzoekster.  

 

De feitelijke gegevens waarom de gemachtigde meent toepassing te moeten maken van één van de 

criteria van artikel 7 van de vreemdelingenwet worden aldus in de bestreden beslissing vermeld. Ook 

wordt duidelijk aangegeven op grond van welke van de verschillende bepalingen van artikel 7 van de 

vreemdelingenwet het bevel om het grondgebied te verlaten wordt gegeven. De schending van de 

formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond.  

 

Waar verzoekster betoogt dat zij reeds enige tijd in België (onwettig) verblijft doet zij geen afbreuk aan 

voormelde motieven.  

 

Waar zij stelt dat haar medische problematiek een terugkeer naar haar land van herkomst ten zeerste 

verhindert, laat zij na haar betoog te staven met een begin van bewijs. In het medische advies van 14 

oktober 2019 kan worden gelezen dat “er geen medische contra-indicaties (zijn) om te reizen”. Deze 

beoordeling is niet in strijd met het door verzoeksters huisarts ingevulde SMG van 10 september 2019, 

minstens toont verzoekster dit niet aan. De schending van de materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond.  
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Het tweede middel is ongegrond.  

 

2.5 In het derde middel voert verzoekster de schending aan van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur, met name het redelijkheidsbeginsel.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te 

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men na lectuur ervan ternauwernood 

kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het is de taak van Uw Raad om het oordeel van het bestuur 

onwettig te bevinden wanneer de administratieve beslissing tegen alle redelijkheid ingaat doordat de 

door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt. 

(R.v.St. n° 82.301 van 20/09/1999, RvV n° 43.735 van 25/05/2010, RvV n° 28.602 van 11/06/2009, punt 

2.3 in fine en RvV n° 28.599 van 11/06/2009, punt 2.4 in fine) 

 

Dat het in casu tegen alle redelijkheid ingaat dat verzoekster gedurende geruime tijd ongemoeid werden 

gelaten en zij daardoor uiteraard geen geldig paspoort meer kan voorleggen, en dat verzoekster om die 

reden het land zoud moeten verlaten. 

 

Dat het eveneens tegen alle redelijkheid ingaat dat verzoekster zouden moeten terugkeren naar haar 

land van herkomst nu zij kampt met ernstige medische problemen. 

 

Verzoekster is reeds enige tijd in België en meent dan ook een verblijfsrecht te kan doen gelden op 

basis van haar langdurig verblijf. 

 

Dat het dan ook niet redelijk voorkomt om verzoekster nu nog een bevel om het grondgebied te 

verlaten, bijlage 13 te betekenen. 

 

Dat omwille van de behandelingsduur van hun aanvraag er een algemeen gedoogbeleid wordt gevoerd 

opzichtens de aanvrager. 

 

Dat dit in hoofde van verzoekster ook dient te gelden. 

 

Dat het redelijk voorkomt haar nu ook verder ongemoeid te laten. 

 

Dat de wetgever verzoekster de mogelijkheid biedt om in casu nog een beroep in te stellen bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Dat zij zodoende op zijn minst nu ook gedoogd dient te worden in afwachting van de beslissing van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zodat verzoekster verder de noodzakelijke medische 

behandelingen kan blijven ondergaan. 

 

Dat ten gevolge van de schendingen van de in het verzoekschrift vermelde middelen de bestreden 

beslissing dan ook dient vernietigd te worden.” 

 

2.6 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 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).  

 

Verzoekster betoogt dat zij geruime tijd werd ongemoeid gelaten en dat het tegen alle redelijkheid ingaat 

indien zij moet terugkeren naar haar land van herkomst, nu zij kampt met ernstige medische problemen. 

Zij meent dat zij een verblijfsrecht kan doen laten gelden op grond van haar langdurig verblijf.  

 

Verzoekster betwist niet dat zij in het Rijk verblijft zonder in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Het 

is niet omdat zij enige tijd werd ‘gedoogd’ op het grondgebied dat zij daarom ‘automatisch’ recht heeft op 

een verblijf.  
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In de mate verzoekster nog doelt op de beroepsprocedure ten aanzien van de aanvraag om machtiging 

tot verblijf met toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, wijst de Raad erop dat dit de 

uitvoerbaarheid van het thans aangevochten bevel om het grondgebied te verlaten niet opschort (RvS 7 

januari 2005, nr. 138.946; RvS 20 november 2006, nr. 164.950) of zou verhinderen dat na het indienen 

ervan nog een dergelijk bevel aan de vreemdeling wordt gegeven (RvS 3 juni 2004, nr. 132.036).  

 

Ook het eventuele indienen van een aanvraag met toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

heeft geen invloed op de verblijfsstatus van de vreemdeling en verhindert bijgevolg in principe niet dat 

ten aanzien van de vreemdeling een verwijderingsmaatregel wordt genomen (RvS 12 januari 2007, nr. 

166.626).  

 

Bovendien dient te worden benadrukt dat verzoekster niet aantoont dat er in casu een bepaling van 

materieel recht zou zijn geschonden -zie bespreking onder het eerste middel en tweede middel- dat de 

uitvoerbaarheid zou opschorten van het bevel om het grondgebied van het Rijk te verlaten.  

 

De schending van het redelijkheidsbeginsel wordt niet aangetoond.  

 

Het derde middel is ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

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

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien april tweeduizend twintig door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 


