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 nr. 245 021 van 27 november 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM 

Violetstraat 48 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 5 augustus 2020 

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 19 juni 2020 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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 10 augustus 2020 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 september 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 oktober 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

advocaat C. MUSSEN, 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 27 januari 2020 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in functie van haar broer van Belgische nationaliteit. 
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1.2. Op 19 juni 2020 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid gelezen in combinatie met artikel 58 of 69ter van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, die op 27.01.2020 werd ingediend door: 

(…) 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vroeg op 27.01.2020 voor de tweede maal gezinshereniging aan met zijn broer, zijnde 

E.B.M. (…) van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer (…). 

 

Uit het geheel van de beschikbare gegevens blijkt dat de referentiepersoon dient beschouwd te worden 

als burger van de Unie. 

 

Betrokkene vroeg de gezinshereniging aan op basis van artikel 47/1, 3° van de wet van 15.12.1980: ‘de 

niet in artikel 40bis, §2, bedoelde familieleden die wegens ernstige gezondheidsredenen een 

persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeven.’ 

 

Artikel 47/3, §3 van de wet van 15.12.1980 stelt dat ‘de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 3°, 

moeten bewijzen dat omwille van ernstige gezondheidsredenen, zij een persoonlijke verzorging door de 

burger van de Unie die zij willen vergezellen of bij wie zij zich willen voegen, strikt behoeven’. 

 

Ter staving van bovenstaande voorwaarden van artikel 47/3, §3 van de wet van 15.12.1980 werden 

volgende documenten voorgelegd: 

- onvolledig hospitalisatieverslag dd. 25.02.2019 

- medisch attest dd. 05.03.2019 dr. F.V.L. (…) 

- medisch attest dd. 13.06.2019 dr. F.V.L. (…) 

- hospitalisatieverslag dd. 06.01.2020 dr. S.K. (…) 

- medisch verslag dd. 27.01.2020 dr. F.V.L. (…) 

- hospitalisatieverslag dd. 27.01.2020 dr. M.V.G. (…) en dr. W. D.V. (…) 

- medisch attest dd. 25.02.2020 dr. W.D. (…) 

- niet-medische stukken: foto’s en getuigenverklaringen 

 

Uit bijkomende gegevens van het administratief dossier (zie medisch advies dd. 19.06.2020) blijkt dat er 

op basis van de voorgelegde medische documenten blijkt dat betrokkene een ernstige medische 

problematiek heeft doorgemaakt. Uit het geheel van de voorgelegde documenten blijkt dat deze 

behandeling inmiddels is afgerond; wel heeft betrokkene nood een halfjaarlijkse tot jaarlijkse opvolging 

bij een specialist. 

 

Uit het geheel van de beschikbare gegevens blijkt tevens noch een medische nood aan mantelzorg, 

noch een nood aan een constante begeleiding voor bv. de noodzakelijke opvolging; hij kan dit ook op 

eigen kracht. Een verdere nood aan mantelzorg blijkt niet uit de voorgelegde documenten. 

 

Wat betreft de noodzakelijke medische opvoling, blijkt uit het medisch advies dd. 19.06.2020 dat de 

nodige medische opvolging en (medicamenteuze) behandeling beschikbaar is in het land van herkomst 

van betrokkene, zijnde Marokko. 

 

Uit het geheel van de beschikbare gegevens blijkt niet dat betrokkene voldoet aan de voorwaarden van 

artikel 47/1, 3° van de wet van 15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen. 

 

De aanvraag tot gezinshereniging wordt geweigerd. Het AI van betrokkene dient te worden ingetrokken. 
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Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980. Het gegeven dat 

de referentiepersoon zich in België gevestigd heeft, kan een bevel aan betrokkene niet in de weg staan. 

Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden dat hij ook een leven kan 

opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de nabijheid van de referentiepersoon en ondanks 

het precaire verblijf in België. Nergens uit het dossier blijkt dat hij daar niet toe in staat zou zijn. Er dient 

tevens opgemerkt te worden dat de huidige beslissing geen weigering van voortgezet verblijf inhoudt. Er 

is geen sprake van minderjarige kinderen in België, noch van enige medische problematiek op naam 

van betrokkene die hem verhindert te reizen en een gevolg te geven aan huidig bevel om het 

grondgebied te verlaten.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de beginselen van 

behoorlijk bestuur, met name het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de 

motiveringsplicht. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoekende partij ook de formele 

motiveringsplicht zoals vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) geschonden acht. 

 

Ter adstruering van haar eerste middel zet de verzoekende partij het volgende uiteen: 

 

“Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

 

Eerst en vooral wenst verzoeker op te werpen dat er in de negatieve beslissing melding gemaakt wordt 

van een medisch advies dd. 19.06.2020, doch dit medisch advies werd hem, ten tijde van kennisgeving 

van de beslissing, niet overhandigd. 

 

Hierdoor kan niet nagegaan worden op welke gronden de arts-attaché zich baseert om te concluderen 

dat de behandeling ondertussen zou zijn afgerond, noch kan nagegaan worden of de behandeling en 

medicatie wel degelijk beschikbaar zijn in zijn land van herkomst. 

 

Het resultaat van het onderzoek hiernaar werd niet aan verzoeker meegedeeld, waardoor hij er van uit 

moet gaan dat dit ook niet heeft plaatsgevonden. 

 

Het is aan verwerende partij om ofwel de relevante stukken ofwel de volledige inhoud van het document 

over te maken. Een medisch advies, opgesteld n.a.v. zijn aanvraag tot gezinshereniging en tevens 

aanleiding gevend tot huidige negatieve beslissing, is voor verzoeker niet gekend. Hij diende hiervan 

dan ook kennis te worden gesteld bij kennisgeving van zijn negatieve beslissing. 

 

Verwerende partij schendt de zorgvuldigheidsplicht door geen rekening te houden met ALLE elementen 

en het GEHEEL van elementen in dit dossier. 

 

Verzoeker lijdt, i.t.t. wat de bestreden beslissing en het medisch advies stellen, nog steeds aan ernstige 

medische problemen, waardoor hij wel degelijk in aanmerking komt voor een aanvraag tot 

gezinshereniging o.b.v. art. 47/1, 3° van de vreemdelingenwet. 

 

Als andere familieleden van een burger van de Unie worden beschouwd : 

1° de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft en die niet 

bedoeld wordt in artikel 40bis, § 2, 2° ; 

2° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; 

3° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die wegens ernstige gezondheidsredenen een 

persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeven.] 

Zij dienen bewijzen voor te leggen dat zij omwille van ernstige gezondheidsredenen, een persoonlijke 

verzorging door de burger van de Unie die zij willen vergezellen of bij wie zij zich willen voegen, strikt 

behoeven. 

 

In het arrest Rahman van 05.09.2012 heeft het Hof van Justitie zich hierover uitgesproken en 

verduidelijkt wat de verplichting precies inhoudt voor lidstaten om het recht op verblijf te 

"vergemakkelijken" voor familieleden die niet onder artikel 2 van de Burgerschapsrichtlijn vallen, en die 

vanwege ernstige gezondheidsproblemen een persoonlijke verzorging door de Unieburger strikt 

behoeven. 
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Het Hof oordeelt dat lidstaten in hun wetgeving de criteria dienen te vermelden op grond waarvan deze 

personen een beslissing over hun verblijfsaanvraag kunnen bekomen. Deze beslissing moet gebaseerd 

zijn op een nauwkeurig onderzoek van hun persoonlijke situatie en moet in geval van weigering, 

gemotiveerd zijn. 

 

Dit nauwkeurig onderzoek impliceert dat de lidstaat rekening dient te houden met alle relevante 

omstandigheden waaronder de mate van financiële of lichamelijke afhankelijkheid en de graad van 

verwantschap tussen het familielid en de Unieburger. 

 

Zoals hierboven reeds meegedeeld werd het medisch advies dd. 19.06.2020 niet aan verzoeker 

overgemaakt. Hierdoor kan de inhoud hiervan niet nagegaan worden. 

 

Men stelt dat de behandeling reeds afgerond is. Dit is niet correct. Er is immers een nieuwe operatie 

voor verzoeker gepland, m.n. in januari 2021.  

 

Ook stelt zijn behandelend arts dat mantelzorg, i.t.t. wat verwerende partij beweert, nog steeds nodig is. 

 

Bovendien diende niet alleen de lichamelijke afhankelijkheid, dewelke in casu wel degelijk aanwezig is, 

onderzocht te worden, evenals de financiële situatie van verzoeker en het familielid die hij wenst te 

vervoegen. 

 

Hierover wordt in bestreden beslissing niets vermeld. Omwille van de carsinoom waaraan verzoeker 

lijdt, is het voor hem onmogelijk om een tewerkstelling te bekomen en/of behouden in zijn land van 

herkomst. Ook financieel is hij aldus volledig afhankelijk van zijn broer. 

 

Verzoeker heeft een zware medische problematiek, waarvoor hij nog steeds de nodige behandelingen 

en opvolging krijgt, doch wijst verwerende partij zijn aanvraag af o.g.v. het feit dat de behandeling 

afgerond werd. 

 

Het enige dat werd afgerond was een operatie, doch de behandeling van verzoeker is nog steeds 

lopende. Er werd reeds een nieuwe operatie voor verzoeker ingepland in januari 2021. 

  

In alle medische attesten die werden voorgelegd bij de aanvraag tot gezinshereniging van verzoeker 

blijkt duidelijk dat de behandelende artsen een 'close follow-up approach' voorstellen. Op 21.01.2020 

werd ook een afspraak gepland om het verdere behandelingsplan te bespreken. 

 

Er is nl. een substantieel risico op recidive bij verzoeker, dit blijkt ook uit de volledige medische 

geschiedenis van verzoeker. 

 

Bovendien schendt deze beslissing eveneens het redelijkheidsbeginsel. 

 

Professor Suetens geeft de volgende omschrijving m.b.t. het redelijkheidsbeginsel: "wanneer het 

bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft gemaakt, m.a.w. 

wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld. "   

 

Het mag duidelijk zijn dat de huidige bestreden beslissing onredelijk is! 

 

Verzoeker lijdt aan kanker. Hij wordt hiervoor nog steeds behandeld en werd hiervoor reeds meermaals 

geopereerd. Momenteel werd reeds een nieuwe operatie gepland. Deze is te verwachten in januari 

2021. 

Er kan dan ook onmogelijk gesteld worden dat deze behandeling reeds is afgerond. Hij wordt van 

dichtbij opgevolgd (close follow-up) gelet op de kans op recidive. 

 

Ook werd reeds meermaals een sonde gestoken voor sondevoeding. Niet alleen de lichamelijke impact, 

doch ook de mentale impact mag hiervan niet onderschat worden. Hierdoor is het van belang dat 

verzoeker bij zijn familie kan verblijven. Zowel de referentiepersoon, doch ook zijn moeder, dewelke ook 

in België verblijft, ondersteunt verzoeker en staat mee in voor de mantelzorg. Uit een recent medisch 

attest blijkt dat dit ook noodzakelijk is. 
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Het is dan ook onredelijk om te stellen dat gezien er reeds een operatie heeft plaatsgevonden en deze 

reeds enige tijd achter de rug is om te stellen dat de behandeling afgerond werd. Dit is allesbehalve het 

geval. Dit blijkt ook uit het feit dat er reeds een nieuwe operatie gepland werd. 

 

Dit houdt ook een schending in van het motiveringsbeginsel 

 

Dat de bestreden beslissing niet redelijk te verantwoorden is en niet zorgvuldig werd genomen. 

 

Dat aldus de bestreden beslissing een schending is van de motiveringsverplichting zoals bepaald in de 

wet van 29.07.1991 door met hogervermelde elementen geen rekening te houden. 

 

Hieruit volgt dus dat deze niet op een degelijke wijze is gemotiveerd en daarbij de motiveringsplicht 

schendt. 

 

De motiveringplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en 

in feite aanvaardbaar zijn. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar , feitelijk juist en 

draagkrachtig zijn. 

(dit wil zeggen de beslissing rechtens kannen dragen en verantwoorden) .  

 

De motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur op het ontologische vlak van de 

besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing 

van het toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op de feiten uit de het 

administratief dossier. 

 

De motiveringsplicht geeft vorm aan de ratio essendi van het besluit. 

 

Dat de bestreden beslissing t.a.v. verzoeker, gelet op het voorgaande de materiële 

motiveringsverplichting flagrant schendt aangezien verwerende partij op grond van de feitelijke 

gegevens de aanvraag van verzoeker niet correct heeft beoordeeld en bovendien onredelijk en 

onzorgvuldig tot haar besluit is gekomen. 

 

Dat aldus de bestreden beslissing van verwerende partij onterecht werd genomen en de bestreden 

beslissing een schending is van de motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet van 29.07.1991 door 

geen rekening te houden met ALLE en het GEHEEL van elementen. 

 

Ik verwijs naar de motivering die hierboven reeds werd aangehaald. 

 

Eerst en vooral heeft verzoeker geen weet van een medisch advies gedateerd op 19.06.2020. Hij kan 

hierdoor niet nagaan of het onderzoek dat gevoerd werd naar behoren werd gedaan. In de bestreden 

beslissing werd enkel het besluit van dit medisch advies overgenomen. 

 

De inhoud van dit medisch advies is niet gekend door verzoeker, het is aan verwerende partij om dit 

document ook over te maken. 

 

Verzoeker kan nu het medisch advies zelf niet nagaan. Hierdoor wordt een schending van de 

motiveringsverplichting vastgesteld. 

 

Bovendien behoeft verzoeker wel degelijk persoonlijke verzorging van de persoon die hij wil vervoegen. 

Ook stellen de medische attesten dat opvolging zeer belangrijk is gezien de kans op recidive: 

Vb. zo blijkt uit het attest van 27.01.2020: 

"Zoals de Klinische situatie zich op heden stelt, dient de patiënt zich regelmatig op follow-up controle op 

de dienst MKA te UZA te presenteren tot de volledige postoperatieve uitheling van de geopereerde zone 

een feit is. Zorgen in het buitenland kunnen we op heden niet inschatten en al zeker niet garant voor 

staan. Gezien continuïteit van zorg essentieel is en de behandeling van zijn huidige, ernstige ziekte niet 

is afgerond, lijkt het ons belangrijk dat zijn patiënt zich beschikbaar kan maken voor follow-up te UZA." 

 

De behandelende artsen stellen zelf dat de behandeling nog niet werd afgerond. 

 

Indien de arts-attaché een andere mening toegedaan is, dient zij dit omstandig te motiveren, doch liet na 

dit te doen. 
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Hij komt dan ook wel degelijk in aanmerking en voldoet hij aan de voorwaarden van artikel 47/1, 3° van 

de wet van 15.12.1980 om een verblijfsrecht in België te verkrijgen. 

 

2.2. De formele motiveringsplicht, zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 

verplicht de administratieve overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit op ‘afdoende’ wijze. Het afdoende karakter van de 

motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de 

beslissing te maken moet hebben, dat ze draagkrachtig moet zijn en dat de aangehaalde redenen 

moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, 

zoals die wordt opgelegd door de wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem 

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

genomen, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met 

een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 9 september 2015, nr. 232.140). 

 

2.3. De verzoekende partij stelt dat er in de bestreden beslissing melding wordt gemaakt van een 

medisch advies van 19 juni 2020, doch dat dit medisch advies haar ten tijde van kennisgeving van de 

beslissing niet werd overhandigd, dat hierdoor niet kan nagegaan worden op welke gronden de 

ambtenaar-geneesheer zich baseert om te concluderen dat de behandeling ondertussen zou zijn 

afgerond, noch kan nagegaan worden of de behandeling en medicatie wel degelijk beschikbaar zijn in 

haar land van herkomst, dat het aan de verwerende partij is om ofwel de relevante stukken ofwel de 

volledige inhoud van het document over te maken, dat een medisch advies, opgesteld naar aanleiding 

van haar aanvraag tot gezinshereniging en tevens aanleiding gevend tot de bestreden beslissing, voor 

haar niet gekend is, dat zij hiervan dan ook in kennis diende gesteld te worden bij kennisgeving van de 

bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partij betoogt dat zij, in tegenstelling tot wat gesteld wordt in de bestreden beslissing en 

het medisch advies, nog steeds lijdt aan ernstige medische problemen. Zij herhaalt dat het medisch 

advies van 19 juni 2020 haar niet werd overgemaakt, waardoor ze de inhoud niet kan nagaan. Zij wijst 

erop dat de verwerende partij stelt dat de behandeling reeds is afgerond. Zij meent dat dit niet correct is 

daar er een nieuwe operatie gepland staat in januari 2021. Zij betoogt dat haar behandelde arts stelt dat 

mantelzorg, in tegenstelling tot wat de verwerende partij beweert, nog steeds nodig is. De verzoekende 

partij stelt nog steeds een zware medische problematiek te hebben waarvoor zij nog steeds de nodige 

behandelingen en opvolgingen krijgt, doch dat de aanvraag werd afgewezen daar de behandeling werd 

afgerond, dat het enige dat werd afgerond de operatie was, doch dat de behandeling nog steeds 

lopende is, dat er een nieuwe operatie staat ingepland in januari 2021. Zij wijst erop dat uit alle 

medische attesten die werden voorgelegd bij de aanvraag tot gezinshereniging duidelijk blijkt dat de 

behandelende artsen een ‘close follow-up approach’ voorstellen, dat op 21 januari 2020 ook een 

afspraak werd gepland om een verder behandelingsplan te bespreken, dat er namelijk een substantieel 

risico is op recidive wat ook blijkt uit haar volledige medische geschiedenis. Zij betoogt dat zij lijdt aan 

kanker, dat zij hiervoor nog steeds wordt behandeld en reeds meermaals geopereerd werd, dat er 

momenteel een nieuwe operatie is gepland en deze te verwachten is in januari 2021, dat dan ook 

onmogelijk kan gesteld worden dat deze behandeling is afgerond, dat zij van dichtbij wordt gevolgd gelet 

op de kans op recidive, dat ook reeds meermaals een sonde werd gestoken voor sondevoeding, dat niet 

alleen de lichamelijke impact maar ook de mentale impact hiervan niet mag onderschat worden, dat het 

hierdoor van belang is dat zij bij haar familie kan verblijven, dat zowel de referentiepersoon als haar 

moeder haar ondersteunen en mee instaan voor de mantelzorg, dat uit een recent medisch attest ook 

blijkt dat dit noodzakelijk is, dat het dan ook onredelijk is om te stellen dat gezien er reeds een operatie 

heeft plaatsgevonden en deze reeds enige tijd achter de rug is, de behandeling afgerond is, dat dit 

allesbehalve het geval is, dat dit ook blijkt uit het feit dat er een nieuwe operatie werd gepland. Voorts 

herhaalt de verzoekende partij dat zij geen weet heeft van het medisch advies van 19 juni 2020 en 

hierdoor niet kan nagaan of het onderzoek naar behoren werd gedaan, dat in de bestreden beslissing 

enkel het besluit van het medisch advies werd overgenomen, dat de inhoud haar niet gekend is. Zij stelt 

dat zij bovendien wel degelijk persoonlijke verzorging behoeft van de persoon die zij wil vervoegen en 

dat ook de medische attesten stellen dat opvolging zeer belangrijk is gezien de kans op recidive. De 

verzoekende partij verwijst naar en citeert uit een door haar bij haar aanvraag voorgelegd medisch 

attest van 27 januari 2020 en dit als volgt “Zoals de Klinische situatie zich op heden stelt, dient de 

patiënt zich regelmatig op follow-up controle op de dienst MKA te UZA te presenteren tot de volledige 

postoperatieve uitheling van de geopereerde zone een feit is. Zorgen in het buitenland kunnen we op 

heden niet inschatten en al zeker niet garant voor staan. Gezien continuïteit van zorg essentieel is en de 

behandeling van zijn huidige, ernstige ziekte niet is afgerond, lijkt het ons belangrijk dat zijn patiënt zich 

beschikbaar kan maken voor follow-up te UZA.”. Zij stelt dat de behandelende artsen stellen dat de 
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behandeling nog niet werd afgerond, dat indien de ambtenaar-geneesheer een andere mening is 

toegedaan, zij dit omstandig dient te motiveren. 

 

2.4. Hieromtrent voert de verwerende partij in de nota met opmerkingen het volgende verweer:  

 

“Alvorens de bestreden beslissing te nemen werden die documenten overgemaakt aan de medische 

dienst teneinde verzoekers medische toestand te laten beoordelen en na te gaan in welke mate 

medische behandeling en opvolging voor hem beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst. 

 

Op 19.06.2020 gaf de art-adviseur zijn medisch advies, waaruit blijkt dat verzoekers medische 

behandeling is afgerond, hij op regelmatige wijze dient opgevolgd e worden en dat zowel de medische 

behandeling en opvolging voor hem beschikbaar en toegankelijk is in zijn land van herkomst. Dit 

medisch advies bevindt zich in het administratief dossier. 

 

De bestreden beslissing, die verwijst naar dit medisch advies, dat uitgevaardigd werd met het oog op de 

voorbereiding van de bestreden beslissing en op basis van de voorgelegde medische documenten, 

geeft de essentie van de inhoud ervan weer, zodat verzoeker er zich tegen kan verweren, quod non. 

Verzoekers raadsman had de mogelijkheid om alvorens huidig verzoekschrift op te stellen het 

administratief dossier op te vragen en te consulteren. Verzoeker toont niet aan als zou dit gevraagd of 

gebeurd zijn. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt verder dat de arts-adviseur die het advies heeft 

opgesteld, over een vrije beoordelingsbevoegdheid beschikt en die er niet toe kan worden verplicht de 

beweegredenen voor de vaststellingen in zijn medisch advies te zoeken buiten zijn eigen 

beoordelingsbevoegdheid (RvS 20 april 2017, nr. 237.959).” 

 

Voorts meent de verwerende partij dat de verzoekende partij, die stelt dat mantelzorg noodzakelijk is, op 

geen enkele wijze, aan de hand van overtuigingsstukken, het advies van de arts-adviseur weerlegt, dat 

zij niet aannemelijk maakt dat de arts-adviseur in het medisch advies niet op deugdelijke wijze zou 

geoordeeld hebben over de nood aan mantelzorg en de mogelijkheid om te reizen. 

 

2.5. Zoals de partijen aangeven, stelt de Raad vast dat de verwerende partij de bestreden beslissing, 

minstens gedeeltelijk, steunt op een medisch advies van 19 juni 2020, met name als volgt: 

 

“Uit bijkomende gegevens van het administratief dossier (zie medisch advies dd. 19.06.2020) blijkt dat 

er op basis van de voorgelegde medische documenten blijkt dat betrokkene een ernstige medische 

problematiek heeft doorgemaakt. Uit het geheel van de voorgelegde documenten blijkt dat deze 

behandeling inmiddels is afgerond; wel heeft betrokkene nood een halfjaarlijkse tot jaarlijkse opvolging 

bij een specialist. 

 

Uit het geheel van de beschikbare gegevens blijkt tevens noch een medische nood aan mantelzorg, 

noch een nood aan een constante begeleiding voor bv. de noodzakelijke opvolging; hij kan dit ook op 

eigen kracht. Een verdere nood aan mantelzorg blijkt niet uit de voorgelegde documenten. 

 

Wat betreft de noodzakelijke medische opvoling, blijkt uit het medisch advies dd. 19.06.2020 dat de 

nodige medische opvolging en (medicamenteuze) behandeling beschikbaar is in het land van herkomst 

van betrokkene, zijnde Marokko.” 

 

2.6. In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat de behandeling van de verzoekende partij 

inmiddels is afgerond en dat zij nog nood heeft aan halfjaarlijkse tot jaarlijkse opvolging bij een 

specialist. Voorts motiveert de verwerende partij dat uit het geheel van de beschikbare gegevens tevens  

noch een nood aan medische mantelzorg, noch een nood aan constante begeleiding voor bijvoorbeeld 

de noodzakelijke opvolging blijkt, dat de verzoekende partij dit op eigen kracht kan en een verdere nood 

aan mantelzorg niet blijkt uit de voorgelegde documenten.  

 

Op grond van voormelde motieven kan niet worden uitgesloten dat de beoordeling dat er geen 

medische nood aan mantelzorg, noch een nood aan constante begeleiding voor de noodzakelijke 

opvolging blijkt en een verdere nood aan mantelzorg niet blijkt uit de voorgelegde documenten, geheel 

of gedeeltelijk gegrond is op de vaststelling dat de behandeling van de verzoekende partij inmiddels is 

afgerond en dat zij nog nood heeft aan halfjaarlijkse tot jaarlijkse opvolging bij een specialist. 

 



  

 

 

X Pagina 8 

2.7. De verzoekende partij kan gevolgd worden waar zij stelt dat de behandelende artsen op 27 januari 

2020 stellen dat de behandeling van de huidige, ernstige ziekte van de verzoekende partij niet is 

afgerond.   

 

Ook de stelling van de verzoekende partij dat uit alle medische attesten die werden voorgelegd bij de 

aanvraag duidelijk blijkt dat de behandelende artsen een ‘close follow-up approach’ voorstellen, dat zij 

lijdt aan kanker en dat zij hiervoor nog steeds wordt behandeld en dat zij van dichtbij wordt gevolgd 

gelet op de kans op recidive, vindt steun in de door haar bij haar aanvraag gevoegde medische stukken.  

 

In een medisch verslag van 27 januari 2020 van artsen van het MKA UZA wordt gesteld dat op 6 januari 

2020 een oncologisch resectieve ingreep werd uitgevoerd in het kader van een spinocellulair carcinoom 

vermoedelijk van recidiverende aard, dat op 16 januari 2020 een kleine dehiscentie opgemerkt werd 

posterieur op de intraorale wonde met voedsel in de holte, dat om wondheling te bevorderen gekozen 

werd voor een NPO-beleid met plaatsing op 21 januari 2020 van een PEG-sonde, dat op 22 januari 

2020 werd gestart met voeding via de sonde, dat op 24 januari 2020 de verzoekende partij het 

ziekenhuis kon verlaten, dat zij verder poliklinisch opgeroepen wordt voor follow-up, dat op ambulante 

basis de dehiscentie opgewiekt wordt, dat dit gunstig verloopt, dat op multidisciplinair overleg van 20 

januari 2020 werd besloten tot een close follow-up approach gezien de voorgeschiedenis van eerdere 

bestraling in het veld met controle PET-CT scan over drie maanden, met name op 16 april 2020, dat 

verdere controle afspraken wekelijks worden voorzien op raadpleging MKA met vervanging van de 

terracortilwiek intraoraal, dat “Zoals de Klinische situatie zich op heden stelt, dient de patiënt zich 

regelmatig op follow-up controle op de dienst MKA te UZA te presenteren tot de volledige 

postoperatieve uitheling van de geopereerde zone een feit is. Zorgen in het buitenland kunnen we op 

heden niet inschatten en al zeker niet garant voor staan. Gezien continuïteit van zorg essentieel is en de 

behandeling van zijn huidige, ernstige ziekte niet is afgerond, lijkt het ons belangrijk dat zijn patiënt zich 

beschikbaar kan maken voor follow-up te UZA.” Uit een attest van 27 januari 2020 van de huisarts blijkt 

dat frequente controle op oncologie is voorzien met een eerste controle op 3 februari 2020, dat een 

langdurige revalidatie te verwachten is, waarbij de verzoekende partij frequent en van nabij op de dienst 

oncologie van UZA en Klina zal gevolgd worden, dat het recidief in loco betreft, dat de thuisverpleging is 

opgestart, waarbij melding wordt gemaakt van parenterale voeding voorlopig via PEG-sonde en 

postoperatieve wondverzorging. Uit een attest van 25 februari 2020 ondertekend door een medisch 

oncoloog en een hematoloog blijkt dat de verzoekende partij een ernstige oncologische aandoening 

heeft waarvoor zij in behandeling is in België. 

 

2.8. De stelling van de verwerende partij dat de behandeling van de verzoekende partij reeds afgerond 

is en dat de verzoekende partij nog nood heeft aan halfjaarlijkse tot jaarlijkse opvolging lijkt op het 

eerste zicht niet correct, minstens blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing niet waarom, gelet 

op de voormelde gegevens naar voren gebracht door de behandelende artsen die de verwerende partij 

volgens de opsomming in de bestreden beslissing in ogenschouw heeft genomen, de verwerende partij 

van oordeel is dat de behandeling van de verzoekende partij is afgerond. 

 

2.9. Een schending van de motiveringsplicht wordt dan ook aannemelijk gemaakt. 

 

2.10. In zoverre in de bestreden beslissing omtrent de stelling dat de behandeling van de verzoekende 

partij reeds afgerond is en dat de verzoekende partij nog nood heeft aan halfjaarlijkse tot jaarlijkse 

opvolging, wordt verwezen naar het medisch advies van 19 juni 2020, wijst de Raad op wat volgt. 

 

Een stuk waarnaar verwezen wordt in de beslissing dient niet opgenomen te worden in de beslissing 

zelf (en niet te worden bijgevoegd). In het kader van de formele motiveringsplicht volstaat het om in het 

kort het voorwerp en de inhoud van die stukken te vermelden, zonder dat het nodig is ze in extenso over 

te nemen (OPDEBEEK, I. en COOLSAET, A., Administratieve rechtsbibliotheek: formele motivering van 

bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 1999, p. 131 – 133). Immers, de formele motiveringsplicht 

heeft als bestaansreden dat de rechtsonderhorige zou weten waarom een te zijnen opzichte genomen 

ongunstige beslissing werd genomen en dit, onder meer, teneinde hem in staat te stellen eventueel op 

nuttige wijze daartegen op te komen. Hiertoe volstaat dat duidelijk, maar desnoods bondig, in de 

bestreden beslissing zelf wordt aangegeven op welke gronden zij berust (RvS 29 juni 1993, nr. 43.526; 

RvS 30 juni 1993, nr. 43.596). 

 

De Raad wijst erop, betreffende de actuele noodzaak aan behandeling, dat in de bestreden beslissing 

het stuk benoemd wordt (medisch advies van 19 juni 2020), de vindplaats aangegeven wordt 

(administratief dossier), het voorwerp (medisch advies) en kort de inhoud uiteengezet wordt. Er wordt 



  

 

 

X Pagina 9 

gesteld dat uit deze gegevens blijkt dat er op basis van de voorgelegde medische documenten blijkt dat 

de verzoekende partij een ernstige medische problematiek heeft doorgemaakt, dat deze behandeling 

inmiddels is afgerond en dat de verzoekende partij nood heeft aan halfjaarlijkse tot jaarlijkse opvolging 

bij een specialist, alsook dat blijkt dat de nodige medische opvolging en medicamenteuze behandeling 

beschikbaar is in het herkomstland. Betreffende het oordeel over de noodzaak aan mantelzorg is het uit 

de bestreden beslissing niet duidelijk of ook dit oordeel steunt op het medisch advies van 19 juni 2020. 

De Raad stelt vast dat het medische advies van 19 juni 2020 zich in het administratief dossier bevindt.  

 

Nu de verzoekende partij de redenen niet kent waarom geoordeeld wordt, in tegenstelling tot wat op het 

eerste zicht kan afgeleid worden uit de door de verzoekende partij bij haar aanvraag voorgelegde 

medische stukken, dat de behandeling is afgerond, kon zij zich in het kader van huidig beroep hiertegen 

niet verweren. In casu kan aldus niet worden vastgesteld dat het weergeven in de bestreden beslissing 

van de korte inhoud van het medisch advies volstond in het kader van de formele motiveringsplicht. 

Immers is de weergegeven bondige inhoud van het medisch advies in casu niet afdoende om te 

begrijpen waarom de nood aan mantelzorg niet kan worden vastgesteld en bijgevolg waarom de 

bestreden beslissing, gelet op de voorliggende elementen, werd genomen. 

 

De verwerende partij kan in casu dan ook niet gevolgd worden waar zij stelt dat de bestreden beslissing, 

die verwijst naar het medisch advies, dat uitgevaardigd werd met het oog op de voorbereiding van de 

bestreden beslissing en op basis van de voorgelegde medische documenten, de essentie van de inhoud 

weergeeft, zodat de verzoekende partij er zich tegen kan verweren. 

 

2.11. De verwerende partij stelt in de nota met opmerkingen dat alvorens de bestreden beslissing werd 

genomen de documenten werden overgemaakt aan de medische dienst, dat op 19 juni 2020 de arts-

adviseur zijn medisch advies gaf waaruit blijkt dat de medische behandeling van de verzoekende partij 

is afgerond, dat dit medisch advies zich in het administratief dossier bevindt en dat de bestreden 

beslissing verwijst naar het medisch advies. Zij wijst erop dat de verzoekende partij de mogelijkheid had 

om het administratief dossier op te vragen en te consulteren en dat zij niet aantoont dat dit zou zijn 

gebeurd. Zij stelt dat de verzoekende partij op geen enkele wijze de motieven van het medisch advies 

weerlegt.  

 

2.12. De verwerende partij lijkt aldus te menen dat het afdoende is dat de motieven voor het nemen van 

de bestreden beslissing blijken uit het advies waarnaar verwezen wordt in de bestreden beslissing, dat 

de verzoekende partij dit advies kon opvragen teneinde de motieven te weerleggen.  

 

Een motivering door verwijzing naar het uitgebrachte advies is in beginsel toegestaan. Deze   werkwijze 

dient evenwel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Vooreerst moet de inhoud van de stukken 

waarnaar wordt verwezen aan de betrokkene ter kennis zijn gebracht. Bovendien moet het 

desbetreffende stuk zelf afdoende gemotiveerd zijn en moet het in de uiteindelijke beslissing worden 

bijgevallen door de verwerende partij (RvS 13 maart 2014, nr. 226.734, NV BAECK en JANSEN). 

 

De Raad stelt vast dat de partijen niet betwisten dat het medisch advies waarnaar in de bestreden 

beslissing wordt verwezen niet aan de verzoekende partij ter kennis werd gebracht. Evenmin blijkt deze 

kennisgeving uit het administratief dossier.  

 

De argumentatie van de verwerende partij kan voorts niet worden bijgetreden waar zij stelt dat de 

raadsman van de verzoekende partij de mogelijkheid had om alvorens huidig verzoekschrift op te stellen 

het administratief dossier op te vragen en te consulteren, dat de verzoekende partij niet aantoont dat zij 

dit gevraagd heeft of dat dit gebeurd is. Opdebeek en Coolsaet stellen aangaande “de rol van het 

administratief dossier” dat “sinds de inwerkingtreding van de Wet Motivering Bestuurshandelingen […] 

het niet langer [volstaat] dat de motieven terug te vinden zijn in het dossier; zij moeten in de beslissing 

zelf worden opgenomen.” (I. Opdebeeck en A. Coolsaet, Formele motivering van bestuurshandelingen, 

Brugge, die Keure, 2013, 140). Dezelfde rechtsleer stelt dat “bij de controle of de formele motivering 

afdoende is, […] enkel [kan] rekening gehouden worden met de motieven vermeld in de beslissing” 

(RvS 4 december 2003, nr. 126.056, Delsaut). De Raad van State stelde ter zake dat enkel de 

wettigheid van de motieven die zijn opgenomen in de bestreden beslissing mogen worden beoordeeld 

(RvS 11 december 2015, nr. 233.222). 

 

Met uitzondering van een gebrek aan belangenschade of motivering door verwijzing - indien alle 

voorwaarden hiertoe vervuld zijn -, “[kan] in beginsel […] geen rekening worden gehouden met motieven 
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die niet in de beslissing zelf, maar in andere stukken worden verstrekt” (I. Opdebeeck en A. Coolsaet, 

idem, 131).   

 

Uit rechtspraak van de Raad van State blijkt dat de motieven kenbaar moeten zijn, hetzij vóór de 

beslissing wordt genomen (RvS 25 april 1994, nr. 47.012; RvS 27 februari 1995, nr. 51.775), hetzij ten 

laatste met de eindbeslissing (RvS 25 januari 2007, nr. 167.144; RvS 7 augustus 2008, nr. 185.636). 

Een aanpak van het bestuur waarbij de mededeling van de motieven afhankelijk wordt gemaakt van het 

initiatief van de bestuurde is niet verenigbaar met de formele motiveringsplicht (RvS 14 juni 2010, nr. 

205.127; in dezelfde zin ”deze wet [van 29 juli 1991] legt de betrokkene niet op zelf om de mededeling 

van het advies te vragen” RvS 17 januari 1996, nr. 57.548, Chau).   

 

Omwille van de wapengelijkheid tussen de procespartijen kan een eventuele inzage van het dossier, 

voorafgaand aan het beroep, niet garant staan voor een doeltreffende rechtsbescherming. Luidens 

artikel 6, § 5 van de wet 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur heeft het bestuur dat 

niet onmiddellijk op een vraag tot inzage kan ingaan of deze vraag afwijst, immers een termijn van dertig 

dagen na ontvangst ervan om de verzoeker in kennis te stellen van de redenen van het uitstel of de 

afwijzing en wordt de aanvraag bij ontstentenis van een kennisgeving binnen de voorgeschreven 

termijn, geacht te zijn afgewezen. Deze termijn van dertig dagen is gelijk aan de beroepstermijn die de 

wetgever in artikel 39/57 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen heeft ingesteld voor het 

indienen van een beroep bij de Raad. Eén en ander maakt het mogelijk dat de beroepstermijn van een 

verzoekende partij de facto wordt ingekort door het talmen van het bestuur bij het verlenen van inzage 

of wordt uitgehold doordat de termijn uit het voormelde artikel 6, § 5 van de voormelde wet van 11 april 

1994 zonder gevolg verstrijkt (zie ook GwH 12 juli 2012, nr. 88/2012, B.36.4 waarin het Hof stelt dat de 

bij de wet van 11 april 1994 ingevoerde procedures en termijnen onverenigbaar zijn met de termijn voor 

het indienen van het verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad). Recent stelde de Raad van State 

nog in zijn cassatiearrest nr. 247.821 van 17 juni 2020 dat het voordeel van de rechten van verdediging 

niet is onderworpen aan de vereiste dat de verzoekende partij toegang tot het administratief dossier 

vraagt voor het indienen van haar beroep. 

 

2.13. In zoverre in de bestreden beslissing omtrent de stelling dat de behandeling van de verzoekende 

partij reeds afgerond is en dat de verzoekende partij nog nood heeft aan halfjaarlijkse tot jaarlijkse 

opvolging, verwijst naar en steunt op het medisch advies van 19 juni 2020, stelt de Raad vast dat dit 

advies niet ter kennis werd gebracht van de verzoekende partij en zij aldus de exacte inhoud van het 

medisch advies niet kent. Zij werd dus niet de mogelijkheid gegeven eventuele kritiek te ontwikkelen op 

de precieze inhoud zelf van het medisch advies. Een schending van de formele motiveringsplicht wordt 

in die zin aangetoond. 

 

2.14. Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond.  

 

Nu een onderdeel van het eerste middel aanleiding geeft tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing, bestaat er geen noodzaak over te gaan tot de bespreking van de overige 

middelenonderdelen en de overige middelen. 

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

 

4. Kosten 

 

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

partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

en Migratie van 19 juni 2020 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20) wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig november tweeduizend 

twintig door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 

 

 

 

 

 

  

 


