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 nr. 247 233 van 12 januari 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig kind 

X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  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 en X, in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun 

minderjarig kind X, die verklaren van Noord-Macedonische nationaliteit te zijn, op 27 mei 2020 hebben 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 13 april 2020, waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

doch ongegrond wordt verklaard en van de beslissingen van diezelfde gemachtigde van 13 april 2020 

tot afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten (twee bijlagen 13). 

 

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 5 juni 2020 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 september 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 oktober 

2020.  

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat L. BRACKE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 26 april 2019 dienen de verzoekers, die verklaren van Noord-Macedonische nationaliteit te zijn, een 

verzoek om internationale bescherming in. 

 

Op 6 september 2019 wordt dit verzoek kennelijk ongegrond bevonden door de commissaris-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen.  

 

Bij arrest met nummer 231 658 van 22 januari 2020 verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) het beroep tegen deze beslissing.  

 

Op 14 februari 2020 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister (hierna: de gemachtigde) ten 

aanzien van de verzoekers een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten – verzoeker 

om internationale bescherming (bijlage 13quinquies). 

 

Op 26 februari 2020 dienen de verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

Op 9 maart 2020 wordt de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten van 14 februari 2020 

verlengd van 25 februari 2020 tot 7 april 2020. 

 

Op 3 april 2020 vragen de verzoekers om de verlenging van de termijn van het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 14 februari 2020 omwille van COVID-19. Op 7 april 2020 beslist de 

gemachtigde om hieraan geen gevolg te geven. 

 

Op 13 april 2020 wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet van 26 februari 2020 ontvankelijk doch ongegrond bevonden. Deze beslissing wordt 

op 27 april 2020 aan de verzoekers ter kennis gebracht en zij maakt de eerste bestreden beslissing uit: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 26.02.2020 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

I., B. (…) (RR: xxx) 

Geboren te O. (…) op (…).1987  

I., H. (…) (RR: xxx) 

Geboren te S. (…) op (…).1993  + kinderen: 

I., A. (…), °(…).2014 I., An. (…),  (…).2017 I., Aj. (…), °(…).2020 Nationaliteit: Noord-Macedonië  

Adres: (…) 

 

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

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

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

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

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

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

Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 

 

Er worden medische elementen aangehaald voor I., An. (…). De arts-adviseur evalueerde deze 

gegevens op 10.04.2020 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de 

aangehaalde medische elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische behandeling 

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

 

Derhalve dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden. 

 

Derhalve 

1 ) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

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

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

(…)” 

 

De gemachtigde beslist op 13 april 2020 tevens om de beide verzoekers het bevel te geven om het 

grondgebied te verlaten. Deze beslissingen, die de tweede en derde bestreden beslissing uitmaken en 

die op dezelfde datum werden betekend als de eerste bestreden beslissing, bevatten beide de volgende 

motivering: 

 

“(…) 

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

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

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoekers hebben de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de Vreemdelingenwet, 

tijdig in kennis gesteld van hun wens om geen synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de 

procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de Vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel, dat uitsluitend gericht is tegen de eerste bestreden beslissing, voeren de 

verzoekers de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

(hierna: de wet van 29 juli 1991), van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van “het beginsel van behoorlijk bestuur”, van 

de (materiële) motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het eerste middel wordt als volgt toegelicht:  

 

“2.1.1. 

Dat de bestreden beslissing motiveert dat er in casu niet kan worden afgeleid dat de aandoeningen 

waaraan verzoekers kind lijdt geen reëel risico inhouden voor zijn leven of de fysieke integriteit of noch 

een reëel risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling gezien opvolging en 

behandeling beschikbaar en toegankelijk zijn in Macedonië. 

 

2.1.2 

Dat evenwel de arts-adviseur in zijn advies nalaat rekening te houden met de evolutie van de 

aandoening. 

 

Dat immers An. (…) reeds 2 opstoten van het nefrotisch syndroom heeft gehad en dat geenszins 

vaststaat dat hij voor het nefrotisch syndroom in zijn land van herkomst zal kunnen behandeld worden. 
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Dat de arts-adviseur al evenmin rekening hield met de vaststelling dat in maart 2020 een 

ventriculoperitoneale shunt bij An. (…) heeft plaatsgevonden (cf. medisch getuigschrift dd. 14.09.2019 

en aangevuld dd. 14.02.2020). 

 

De arts-adviseur deed alvorens een advies te formuleren geen enkel voorafgaand onderzoek/bevraging 

bij de behandelende kindernefroloog, Dr. P. (…), of deze shunt succesvol is verlopen en/of nog verdere 

nabehandeling van An. (…) nodig is. 

 

De arts-adviseur stelde sowieso geen onderzoek in of behandeling en opvolging van An. (…) bij een 

kindernefroloog in Noord-Macedonië mogelijk en toegankelijk is. 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van de artikelen 9ter en 62 Vw., van de 

motiverings-en de zorgvuldigheidsplicht en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de motivering van bestuurshandelingen. 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van de artikelen 9ter en 62 Vw., van de 

motiverings-en de zorgvuldigheidsplicht en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de motivering van bestuurshandelingen. 

 

2.1.3. 

Dat de arts-adviseur de aanwezigheid en toegankelijkheid van de nodige medische zorgen voor 

verzoekers kind onderzocht heeft door o.m. gebruik te maken van informatie verkregen via de niet 

publieke MedCOI-databank. 

 

Dit terwijl in de disclaimer van de MedCOI databank duidelijk wordt gesteld dat de geleverde informatie 

in de databank beperkt is tot de beschikbaarheid van de medische behandeling in slechts één 

welbepaalde kliniek of gezondheidsinstelling (zie advies arts-adviseur, p. 3). 

 

Bijgevolg beperkt de informatie uit de MedCOI databank zich slechts tot de aanwezigheid van bepaalde 

medische zorgen in één instelling en wordt in de databank uiteraard de instelling besproken waar deze 

zorgen voorhanden zijn. 

 

Een dergelijke informatie is dan ook niet accuraat, nu het perfect mogelijk is dat slechts in één 

gezondheidsinstelling in Rwanda bepaalde medische zorgen voorhanden zijn, terwijl deze niet aanwezig 

zijn in de rest van het land. Aan de hand van een dergelijke zeer beperkte informatie adviezen 

verstrekken betreffende de aanwezigheid en toegankelijkheid van medische zorgen in Rwanda is dan 

ook niet correct. 

 

Bovendien geeft de MedCOI databank geen informatie met betrekking tot de toegankelijkheid van de 

beschreven behandelingen. 

 

Bijgevolg is het zeer goed mogelijk dat de in de MedCOI-databank beschreven behandeling enkel 

financieel toegankelijk is voor de rijke toplaag van Macedoniërs (met medische privé-verzekeringen), 

doch voor gewone burgers volledig onbetaalbaar is. 

 

Tevens is het mogelijk dat een bepaalde medische behandeling voorhanden is in een 

gezondheidsinstelling, doch niet steeds ononderbroken, wegens bv. onvoldoende stock of gebrekkige 

leveringen van medicijnen. Ook dienaangaande doet de MedCOI-databank geen uitspraak, zodat de 

informatie aanwezig in de Med-COI-databank dan ook een onvolledig beeld geeft van de situatie van de 

medische zorgen in Noord-Macedonië. 

 

2.1.4. 

Voorts wordt in het medisch advies door de arts-adviseur gesteld dat amlodipine, lisinopril, 

hydorchlorothiazide, tacrolimus, prednisolone, omeprazole, ijzer en vitamine D/colecalciferol 

beschikbaar zijn maar dat de beschikbaarheid van nitrofurantoïne (voor A. (…) noodzakelijke medicatie 

ter behandeling van acute infecties van de urinewegen) niet meer werd nagevraagd omdat een 

chronische behandeling zou afgeraden worden en trimethoprim kan vervangen en er wel beschikbaar is. 

 

De arts-adviseur laat echter na in zijn advies te vermelden waar hij de informatie m.b.t. de 

beschikbaarheid van voormelde medicatie in Noord-Macedonië en de mogelijkheid om nitrofurantoïne te 

vervangen door trimethoprim vandaan haalt. 
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Evenmin deed de arts-adviseur bij de behandelende arts navraag of de behandeling met nitrofurantoïne 

niet meer mogelijk zal zijn gezien het feit dat, volgens de arts-adviseur, de chronische behandeling zou 

afgeraden worden. 

 

Door de arts-adviseur werd overigens geen onderzoek ingesteld op deze medicijnen daadwerkelijk te 

koop zijn in Noord-Macedonië en/of deze ononderbroken toegankelijk of te koop zijn en/of deze voor 

verzoekers financieel betaalbaar zijn. 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van de artikelen 9ter en 62 Vw., van de 

motiverings-en de zorgvuldigheidsplicht en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de motivering van bestuurshandelingen. 

 

2.1.5 

Met betrekking tot de toegankelijkheid van de voor verzoekers kind noodzakelijk zorgen, stelt de arts-

adviseur dat dit voor A. (…) in Noord-Macedonië het geval is. 

 

Dienaangaande verwijst de arts-adviseur in zijn advies naar een rapport, met name Country Fact Sheet, 

Access tot Healthcare Macedonia, zonder vermelding van een jaartal/de publicatiedatum van dit rapport. 

 

Dat de bestreden beslissing dan geenszins op een zorgvuldige wijze werd genomen en dan ook het 

beginsel van behoorlijk bestuur en de zorgvuldigheidsplicht schendt nu vaststaat dat geen actueel 

onderzoek werd ingesteld aangaande de toegankelijkheid van de verzoekers kind noodzakelijke 

opvolging en behandeling in Noord-Macedonië. 

 

Dat derhalve het advies van de arts-adviseur genomen is op basis van onvoldoende medische 

informatie en beschikte de arts-adviseur niet over alle nodige actuele gegevens teneinde op een 

efficiënte, correcte en zorgvuldige wijze een advies te kunnen verlenen. 

 

Aangaande de zorgvuldigheidsplicht dient te worden opgemerkt dat dit beginsel van behoorlijk bestuur 

de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te 

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 22 maart 2010, nr. 202.182, RvS 21 september 2009, nr. 

196.247; RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). 

 

Een zorgvuldige voorbereiding van de beslissing impliceert dat deze beslissing dient te steunen op 

werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De 

zorgvuldigheid verplicht de overheid onder meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van 

de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk 

onderzocht worden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 maart 2013, nr. 

222.953, RvS 28 juni 2012, nr. 220.053 ). 

 

De bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden. 

 

2.1.6. 

Dat de arts-adviseur voorts verwijst naar de vaststelling dat de ouders kunnen instaan voor de kosten 

van behandeling en dat er ook nog grootouders, ooms en tantes er verblijven; 

 

Dat evenwel een loutere verwijzing naar de aanwezigheid van familie in het herkomstland onvoldoende 

is. 

 

Door te verwijzen naar de ouders en andere familieleden zonder grondig te onderzoeken of de ouders 

wel toegang tot de arbeidsmarkt in Noord-Macedonië hebben, wat hun financiële situatie is en of de 

familieleden bereid zijn verzoekers kind te steunen, toont de Dienst Vreemdelingenzaken niet aan dat ze 

rekening hield met de individuele toegang tot zorg (RVV nr. 73.792, 23 januari 2012). 

 

Bovendien is er sprake van een stereotype motivering. 

 

2.1.7. 

Dat tenslotte de arts-adviseur weigert rekening te houden met de door verzoekers neergelegde 

rapporten waaruit blijkt dat er in Noord-Macedonië een probleem is van steekpenningen en corruptie 

waardoor de medische zorgen er duur en niet toegankelijk zijn. 
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Volgens verweerder hebben deze rappoten geen betrekking op verzoekers persoonlijk. 

 

Verzoekers merken dienaangaande aan dat zij, gewone burgers, ook wel degelijk in Noord-Macedonië 

het slachtoffer zullen zijn van steekpenningen en corruptie, de massale braindrain van dokters uit 

Macedonië, oude medische apparatuur, waardoor het niet vaststaat dat de medische zorg er voor hun 

kind er zal toegankelijk zijn. 

 

Overigens hield verweerder geen rekening met de vaststelling dat uit de door verzoekers neergelegde 

recente rapporten ook blijkt dat er in Noord-Macedonië sprake is van massale braindrain van dokters, 

oude medische apparatuur,...vaststelling welke voor elke inwoner van Noord-Macedonië geldt. 

 

2.1.8. 

Dat uit het voorgaande dan ook zonder enige twijfel blijkt dat de bestreden beslissing een schending 

inhoudt van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 met betrekking tot de motivering van bestuurshandelingen, van de 

algemene rechtsbeginselen, inzonderheid het beginsel van behoorlijk bestuur, de motiveringsplicht, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de kennelijke beoordelingsfout.” 

 

3.1.1. De verzoekers voeren de schending van artikel 3 van het EVRM aan, maar laten na om deze met 

concrete gegevens uiteen te zetten. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de 

Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en 

middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt 

begrepen een voldoende duidelijke omschrijving van de door de bestreden beslissing overtreden 

rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de 

bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen zetten de 

verzoekers in hun verzoekschrift niet uiteen op welke wijze zij artikel 3 van het EVRM door de eerste 

bestreden beslissing geschonden achten. Het eerste middel is, wat dit betreft, niet ontvankelijk. 

 

De verzoekers vermelden in de aanhef van het eerste middel tevens de schending van “de algemene 

rechtsbeginselen, inzonderheid het beginsel van behoorlijk bestuur”. Het bestuursrecht kent echter geen 

uniek en enig “beginsel van behoorlijk bestuur”, maar wel diverse beginselen van behoorlijk bestuur. De 

aangevoerde schending van “het beginsel van behoorlijk bestuur” betreft op zich dan ook geen 

duidelijke omschrijving van de geschonden geachte rechtsregel en is om die reden niet ontvankelijk. 

 

3.1.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorzien in artikel 62, § 2, van de Vreemdelingenwet en in de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, verplicht de administratieve overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en 

dit op afdoende wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

dragen. 

 

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

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

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

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

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

zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 

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

 

De Raad stelt vast dat in de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, 

namelijk artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Ook de feitelijke overwegingen worden weergegeven. Zo 

wordt er in de eerste bestreden beslissing gemotiveerd dat het aangehaalde medische probleem niet 

kan worden aanvaard als grond om een verblijfsvergunning te verkrijgen in toepassing van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet, omdat uit het voorgelegde medische dossier niet blijkt dat I. An. lijdt aan een 

ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of aan een ziekte die een reëel 

risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst of het land waar hij gewoonlijk verblijft. De gemachtigde baseert 

zich hiertoe op het advies van de arts-adviseur van 10 april 2020, waarnaar in de eerste bestreden 
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beslissing uitdrukkelijk wordt verwezen en dat ook tezamen met deze beslissing aan de verzoekers 

werd ter kennis gebracht.  

 

De verzoekers maken niet duidelijk op welke wijze de motieven van de eerste bestreden beslissing, met 

inbegrip van het advies van de arts-adviseur van 10 april 2020, hen niet in staat stellen te begrijpen op 

basis van welke juridische en feitelijke gegevens deze beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet 

zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

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

Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

De Raad wijst erop dat uit de uiteenzetting van de verzoekers, ofschoon zij zich steunen op de wet van 

29 juli 1991, genoegzaam blijkt dat de verzoekers de feitelijke en juridische overwegingen kennen die 

aan de grondslag van de eerste bestreden beslissing liggen, doch dat zij in wezen de deugdelijkheid en 

de correctheid van deze motieven betwisten. Dergelijke kritiek betreft niet de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen, maar de materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur.  

 

Uit het betoog ter ondersteuning van het eerste middel blijkt dus dat de verzoekers in wezen doelen op 

een schending van de materiële motiveringsplicht. Het middel wordt dan ook vanuit dit oogpunt 

onderzocht.  

 

3.1.3. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen 

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

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

2008, nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669).  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De overheid is onder meer verplicht om 

zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en de feitelijke en juridische aspecten 

van het dossier deugdelijk te onderzoeken, zodat zij met kennis van zaken kan beslissen. 

 

Zowel bij de beoordeling van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke gegevens correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is 

gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Ook het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, de materiële motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel worden 

onderzocht in het licht van de tevens aangevoerde schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 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. 

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. 
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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 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. 

§ 1/1. (…) 

§ 2 (…) 

§ 3 (…) 

§ 4 (…) 

§ 5 (…) 

§ 6 (…) 

§ 7 (…) 

§ 8 (…)” 

 

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

machtiging tot verblijf om medische redenen betrekking heeft op twee onderscheiden 

toepassingsgevallen, met name:  

 

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

 

Overeenkomstig artikel 9ter, § 1, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet komt de beoordeling van de in 

artikel 9ter, § 1, vermelde risico’s toe aan de ambtenaar-geneesheer die door de minister c.q. 

staatssecretaris is aangesteld. De Raad wijst er dan ook op dat de gemachtigde in de eerste bestreden 

beslissing zelve, in verwijzing naar het advies van de ambtenaar-geneesheer van 10 april 2020, op 

duidelijke wijze heeft geconcludeerd dat:  

 

1. uit het voorgelegde medische dossier niet kan worden afgeleid dat de zoon van de verzoekers lijdt 

aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit;  

2. uit het voorgelegde medische dossier evenmin kan worden afgeleid dat de zoon van de verzoekers 

lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het land van gewoonlijk verblijf. 

 

Het advies van de arts-adviseur van 10 april 2020 luidt als volgt:  

 

“(…) 

NAAM: : I., An. (…) (R.R.: xxx)  

Mannelijk 

nationaliteit: Macedonië (Voorm. Joegoslavische Rep.)  

geboren te S. (…) op (…).2017  

adres: (…) 

 

Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medische dossier voorgelegd door I. An. (…) in het 

kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 26.02.2020. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

 

14.09.2019 aangevuld op 14.02.2020 SMG van Dr. A. P. (…): 2de opstoot nefrotisch syndroom, acute 

nierinsufficiëntie met hyperkaliëmie, arteriële hypertensie en hydrocefalie bij een kind met 

ontwikkelingsachterstand, faciale dysmorfie en VUR met DMSA afwijkingen ter hoogte van de linker 

nier; heelkunde op 25/11/2019 voor correctie van de VUR en op 07/01/2020 plaatsing van een 

ventriculo-peritoneale shunt, medicatie wordt momenteel wekelijks aangepast. 

 

17.02.2020 Consultatieverslag van de raadpleging op 12.02.2020 bij Dr. A. P. (…) met telefonische hulp 

van tolk: bilaterale VUR met een dysplastische linker nier en compensatoire hypertrofie van de rechter 
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nier, gekend met nefrotisch syndroom sinds 07/2019, nierinsufficiëntie en hypertensie; nu stabiele 

nierfunctie en geen proteïnurie; afbouw prednisolone. 

- medicatie: Amlodipine, Hydrochloorthiazide, Lisinopril, Omeprazole, Tacrolimus, Furadantine en 

Prednisolone 

- supplementen: Ferricure en D-Cure 

 

15.08.2019 SMG van Dr. A. R. (…): reeds prenatale vaststelling van cystische afwijking linker nier 

(CAKUT = Congenital Anomalies Kidney Urinary Tract), macrocefalie, nystagmus, nierdysplasie links 

met vesico-ureterale reflux; recent nefrotisch syndroom en hypertensie - medicatie: Prednisolone, 

Trimethoprim, Lisinopril en supplementen Ferricure en D-Cure onder zout-arm dieet; hospitalisatie van 

26/07-02/08/2019 (7 dagen) 

 

25.07.2019 SMG van Dr. K. V. (…): vertraagde psychomotorische ontwikkeling en reflux linker nier. 

 

Niet gedateerd Verwijsbrief van Dr. K. V. (…) voor kinderneurologisch en kindernefrologisch onderzoek. 

 

07.06.2019 Consultatieverslag van Dr. H. P. K. (…): rechts convergent strabisme met tekens van 

amblyopie te behandelen met afplakken van linker oog over andere dag. 

 

06.06.2019 

- Verslag dynamische nierscintigrafie en mictiecystografie van Dr. E. O. (…): reflux tot in het 

pyelocalicieel stelsel van de linker nier en multipele stoornissen in de kleinere linker nier met 20% van 

de totale nierfunctie, de rechter nier is functioneel intact en compenseert het functieverlies van de linker 

nier. 

- Laboresultaten  

10.05.2019 Verslag CT schedel van Dr. P. D. B. (…): mega cisterna magna  

 

08.05.2019 Verslag echografie nieren en blaas van Dr. D. M. (…): kleine nier links in vergelijking met 

rechts, verder normale bevindingen. 

 

Bespreking 

 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische stukken weerhoud ik dat het gaat om een 

jongen van 2 jaar en 9 maanden oud die geboren werd met afwijkingen ter hoogte van de li nier 

(dysplasie) en terugvloei van urine van de blaas naar die nier (vesico-ureterale reflux, VUR) met 

ontsteking van de nierkelk en beschadiging van de nier tot gevolg (pyelonefritis). 

A. (…) werd ook geboren met een groot hoofd (macrocefalie) dat evolueerde naar een waterhoofd 

(hydrocefalus) en hij vertoont een hele grote (mega) cisterna magna of cerebellomedullaris. De cisterna 

magna is de grootste opening in de subarachnoidale ruimte van de hersenen, tussen het 

spinnenwebvlies en het zachte hersenvlies. De cisterna bevindt zich tussen de kleine hersenen 

(cerebellum) en de rugzijde van het verlengde ruggenmerg (de medulla oblongata): 

 

1) Mega cisterna magna is een normale variant van deze cisterne, zeker als die voorkomt bij verder 

normale hersenventrikels. Het is een toevallige vondst op CT- of MRI-scan en komt postnataal (na de 

geboorte) voor op 1% van alle medische beeldvorming van de hersenen: Geen behandeling. 

2) Hydrocefalus of waterhoofd is een gevolg van meer aanmaak van hersenvocht dan afvoer. Op 

07/01/2020 werd bij A. (…) een ventriculo-peritoneale shunt geplaatst, een buisje dat van in een 

hersenventrikel naar de buikholte loopt om het overtollige hersenvocht naar de buikholte af te voeren, 

waar het door het buikvlies (peritoneum) geresorbeerd kan worden. Dit om de druk op de hersenen van 

het overtollige vocht te laten afnemen en te normaliseren. De hoofdomtrek zou zich ook moeten 

normaliseren, tenzij de macrocefalie (groot hoofd) een andere, genetische, oorzaak heeft. De faciale 

dysmorfie (vervorming van het aangezicht), verder niet beschreven in het voorgelegde medische 

dossier, wordt niet behandeld. 

3) Vesico-ureterale reflux links (VUR): deze aandoening werd curatief chirurgisch gecorrigeerd op 

25/11/2019. De linker nierfunctie is sindsdien gestabiliseerd. Het gebrek aan nierfunctie links wordt 

gecompenseerd door de rechter nier die volledig normaal is. 

4) Nefrotisch syndroom met acute nierinsufficiëntie: A. (…) heeft 2 opstoten van nefrotisch syndroom 

meegemaakt, één op 26/07/2019 en één tijdens de opname voor de ureterreïmplantatie links (correctie 

VUR) op 29/11/2019. De precieze oorzaak van een nefrotisch syndroom is niet gekend. Het wordt vaak 

uitgelokt door een virale infectie waar het afweersysteem overdreven op reageert en waarbij er 

eiwitverlies optreedt via de urine (proteïnurie). De meeste kinderen (8/10) reageren goed op een 
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behandeling met prednison of prednisolon (een cortisone/corticosteroïde). Toch hervalt 70% 1 of 

meerdere keren door bijvoorbeeld een verkoudheid, een vaccinatie, allergie of stress. De meeste 

kinderen genezen helemaal. Het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. 

5) Arteriële hypertensie (hoge bloeddruk) ten gevolge van de behandeling met prednison of prednisolon 

(= cortisone). Deze zal verbeteren bij het afbouwen van de cortisone en verdwijnen na het stopzetten er 

van. 

6) Psychomotorische retardatie: een vertraagde ontwikkeling mentaal en qua motoriek ten opzichte van 

leeftijdgenootjes. 

7) Nystagmus (wiebel ogen): Nystagmus is een verschijnsel of symptoom waarbij de ogen op een 

specifieke manier heen en weer bewegen, met een trage fase naar de ene kant en een snelle fase naar 

de andere kant. Men spreekt van nystagmus naar links of rechts naargelang de richting van de snelle 

fase: geen behandeling. 

8) Convergent strabisme rechter oog (scheelzien) van 10° en tekens van amblyopie (lui oog). De 

behandeling van een lui oog bestaat uit het afplakken van het goede oog, bij A. (…) moet dit om de 

andere dag gebeuren. Een ingreep op de oogspieren zou nodig kunnen zijn om de scheelstand te 

verbeteren. 

 

Als actuele medicatie weerhoud ik: 

- Amlodipine (Amlor), een Calciumantagonist die de bloeddruk verlaagt  

- Lisinopril (Lisinopril), een ACE-inhibitor die de bloeddruk verlaagt 

- Hydrochlorothiazide (Hydrochloorthiazide), een vocht afdrijvend middel (diureticum) 

- Omeprazol (Omeprazole), een maagzuursecretieremmer  

- Nitrofurantoïne (Furadantine), een urinair antibacterieel middel  

- Tacrolimus (Tacrolimus), een immuunsysteem onderdrukkend middel 

- Prednisolon (enkel nog magistraal te verkrijgen in België1), een corticosteroïd/cortisone dat het 

immuunsysteem onderdrukt 

 

Als voorlopig noodzakelijke voedingssupplementen weerhoud ik: 

- Ijzer .(Ferricure) 

- Colecalciferol = vitamine D3 (D-Cure) 

 

An. (…) moet strikt opgevolgd worden bij een kinderarts (pediater2), eventueel gesubspecialiseerd als 

nefroloog en als neuroloog. 

Begeleiding door een kinesi-/fysiotherapeut voor de psychomotorische retardatie is meegenomen. 

 

Uit het voorgelegde medische dossier blijkt geen medische contra-indicatie om te reizen. 

 

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

 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

 

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

 

Aanvraag Medcoi van 23/04/2018 met het unieke referentienummer BMA 11003  

Aanvraag Medcoi van 18/04/2018 met het unieke referentienummer BMA 10776  

Aanvraag Medcoi van 04/03/2020 met het unieke referentienummer BMA 13352 

 

En een overzicht van de beschikbare medicatie voor A. (…) in Macedonië volgens recente MedCOI- 

dossiers. 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat opvolging en behandeling bij een pediater (nefroloog 

en neuroloog) en een oftalmoloog beschikbaar is in Macedonië. Behandeling bij een kine-/fysiotherapeut 

is beschikbaar. 

 

Amlodipine, lisinopril, hydrochlorothiazide, tacrolimus, prednisolone (methylprednisolone) en 

omeprazole zijn beschikbaar. 

 De beschikbaarheid van nitrofurantoïne werd niet meer nagevraagd via MedCOl, omdat: 

- Een chronische behandeling afgeraden wordt, zeker bij iemand met nierinsufficiëntie4   

- Trimethoprim beschikbaar is, ook een eerste keuze middel is bij een urineweginfectie en dus 

nitrofurantoïne kan vervangen, mocht een urineweginfectie opflakkeren bij A. (…). 
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Ijzer en vitamine D/colecalciferol zijn beschikbaar. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds.... Het gaat dus om een 

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

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

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

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

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

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

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

 

De gezondheidszorg in Noord-Macedonië is georganiseerd op drie niveaus: het niveau van de primaire 

gezondheidszorg, het niveau van de gespecialiseerde en consultatieve gezondheidszorg (op basis van 

doorverwijzing op het primaire niveau, en tenslotte het niveau van de zorg in ziekenhuizen (eveneens op 

basis van doorverwijzing). Het netwerk van gezondheidsvoorzieningen is op die manier verspreid over 

het gehele grondgebied.5  

De ziekteverzekering in Noord-Macedonië is universeel en de hieronder gedekte zorgen zijn zeer 

omvattend. Of men nu werknemer, zelfstandige, uitkeringsgerechtigde of gepensioneerde is, men zal 

gedekt zijn door de ziekteverzekering.6  Families waarbij het kind, zoals in het geval van A. (…), speciale 

zorgen nodig heeft, komen in aanmerking voor een vrijstelling van de bijdrage tot de ziekteverzekering.7  

 

In het dossier bevinden zich geen indicaties dat de ouders van A. (…) niet terecht zouden kunnen op de 

arbeidsmarkt in het land van herkomst. We mogen dus veronderstellen dat zij zelf kunnen instaan voor 

de kosten die gepaard gaan bij de noodzakelijke behandeling voor hun zoontje. 

Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt ook dat er nog grootouders, ooms en tantes van 

betrokkene in het herkomstland verblijven. In die hoedanigheid kunnen betrokkenen dus ook terugvallen 

op de aanwezigheid van een familiaal, sociaal netwerk, dat voor de nodige opvang of financiële 

ondersteuning kan zorgen. 

 

De advocaat van A. (…) haalt het probleem van steekpenningen en corruptie aan waardoor medische 

zorgen duur en niet toegankelijk zouden zijn. De advocaat haalt hiervoor een aantal algemene bronnen 

aan. Hij haalt geen documenten aan die op betrokkene persoonlijk van toepassing zijn. Dit geldt ook 

voor de andere aangehaalde bronnen. Wat betreft de verwijzing naar corruptie dient gesteld: 

“Het EHRM heeft geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een instabiele 

conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op art. 3 EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en cons.Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een 

algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval 

moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; 

EHRM 28 februari 2008, Saadi/ltalië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 

73; EHRM 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 68).” , 

Betrokkene toont niet aan dat de zorgen sowieso niet toegankelijk zijn voor hem.  

 

Niets verhindert het gezin om terug te keren. Het staat hen vrij hiertoe een beroep te doen op de 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een terugreis. 

Ook beschikt de IOM over een Re-integratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en re-

integratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan 

in het vinden van inkomsten genererende activiteiten. Re-integratiebijstand kan het volgende bevatten: 

beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, 

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage.8  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 12 

Conclusie: 

 

Uit het voorgelegde medische dossier kan ik besluiten dat de aangeboren aandoeningen en hun 

gevolgen (mega cisterna magna, hydrocefalus, macrocefalie, faciale dysmorfie, nystagmus, convergent 

strabisme en lui oog, vesico-ureterale reflux (curatief behandeld) met pyelonefritis, nefrotisch syndroom 

met acute nierinsufficiëntie (curatief behandeld), arteriële hypertensie en psychomotorische retardatie) 

bij A. (…) geen reëel risico inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit, noch een reëel risico vormen 

op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien opvolging en behandeling beschikbaar en 

toegankelijk zijn in Macedonië. 

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

herkomstland of het land van terugname, nl. Macedonië. 

(…)” 

 

3.1.4. De verzoekers werpen op dat de arts-adviseur geen rekening hield met de vaststelling dat in 

maart 2020 een ventriculoperitoneale shunt bij An. heeft plaatsgevonden. De verzoekers betogen dat de 

arts-adviseur voorafgaand aan het formuleren van haar advies geen enkel onderzoek of bevraging bij de 

behandelende kindernefroloog heeft gedaan met de vraag of deze shunt succesvol is verlopen en/of er 

nog verdere nabehandeling voor An. nodig is. 

 

De Raad wijst er evenwel op dat de vreemdeling, overeenkomstig artikel 9ter, § 1, derde lid, van de 

Vreemdelingenwet, “alle nuttige en recente inlichtingen (dient) over (te maken) aangaande zijn ziekte”. 

De zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid geldt in voorliggend geval dus evenzeer 

ten aanzien van de rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig bestuursrecht, de burger. Er 

dient op te worden gewezen dat de verzoekers zelf de nodige concrete en recente elementen dienden 

aan te brengen opdat de verweerder en de ambtenaar-geneesheer kunnen beoordelen of er is voldaan 

aan de wettelijke voorwaarden. Het was dan ook in de eerste plaats aan de verzoekers om, als 

aanvulling op hun aanvraag, het verloop en de resultaten van de ingreep van I. An. in maart 2020 aan 

de verwerende partij mee te delen. Het komt de verzoekers toe om hun dossier te actualiseren en de 

diensten van de verweerder tijdig in te lichten van eventuele nieuwe behandelingen, 

behandelingsresultaten en nazorg. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekers 

voorafgaand aan het nemen van de eerste bestreden beslissing geen melding hebben gemaakt van 

relevante wijzigingen, door de ingreep in maart 2020, in de gezondheidstoestand of de verdere 

medische behandeling van hun zoon. Het bestuur is er in dergelijke omstandigheden niet toe gehouden 

bijkomende stukken of bijkomende informatie aan de verzoekers of aan de behandelende arts(en) op te 

vragen wanneer blijkt dat de voorgelegde medische stukken niet meer actueel zijn en de verzoekers ook 

weten dat deze stukken niet meer actueel zijn (cf. RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). Indien zij meenden 

dat de ingreep in maart 2020 een impact had op de beoordeling van de in artikel 9ter, § 1, eerste lid, van 

de Vreemdelingenwet beoogde risico’s, kwam het dan ook aan de verzoekers zelf toe om de nodige 

zorgvuldigheid aan de dag te leggen door alle nuttige en recente informatie inzake deze ingreep over te 

maken aan de diensten van de verweerder. De verzoekers hebben dit echter niet gedaan, en zij kunnen 

hun eigen stilzitten niet afwentelen op de verweerder of de arts-adviseur. De kritiek van de verzoekers is 

bijgevolg niet gegrond.  

 

3.1.5. De verzoekers betogen dat de arts-adviseur geen rekening heeft gehouden met de evolutie van I. 

An. Zij voeren aan dat I. An. reeds twee opstoten van het nefrotisch syndroom heeft gehad en dat het 

geenszins vaststaat dat hij voor het nefrotisch syndroom in zijn land van herkomst behandeld zal 

kunnen worden. 

 

Uit het advies van de arts-adviseur van 10 april 2020 blijkt dat deze arts wel degelijk heeft onderzocht of 

I. An. voor het nefrotisch syndroom in zijn land van herkomst kan behandeld worden. Zo wordt in het 

advies van de arts-adviseur van 10 april 2020 onder meer als volgt gemotiveerd:  

 

“4) Nefrotisch syndroom met acute nierinsufficiëntie: A. (…) heeft 2 opstoten van nefrotisch syndroom 

meegemaakt, één op 26/07/2019 en één tijdens de opname voor de ureterreïmplantatie links (correctie 

VUR) op 29/11/2019. De precieze oorzaak van een nefrotisch syndroom is niet gekend. Het wordt vaak 

uitgelokt door een virale infectie waar het afweersysteem overdreven op reageert en waarbij er 

eiwitverlies optreedt via de urine (proteïnurie). De meeste kinderen (8/10) reageren goed op een 

behandeling met prednison of prednisolon (een cortisone/corticosteroïde). Toch hervalt 70% 1 of 

meerdere keren door bijvoorbeeld een verkoudheid, een vaccinatie, allergie of stress. De meeste 

kinderen genezen helemaal. Het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.” 
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En 

 

“A. (…) moet strikt opgevolgd worden bij een kinderarts (pediater), eventueel gesubspecialiseerd als 

nefroloog en als neuroloog.” 

 

En 

 

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

 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

 

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

 

Aanvraag Medcoi van 23/04/2018 met het unieke referentienummer BMA 11003  

Aanvraag Medcoi van 18/04/2018 met het unieke referentienummer BMA 10776  

Aanvraag Medcoi van 04/03/2020 met het unieke referentienummer BMA 13352 

 

En een overzicht van de beschikbare medicatie voor A. (…) in Macedonië volgens recente MedCOI- 

dossiers. 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat opvolging en behandeling bij een pediater (nefroloog 

en neuroloog) en een oftalmoloog beschikbaar is in Macedonië. Behandeling bij een kine-/fysiotherapeut 

is beschikbaar. 

 

Amlodipine, lisinopril, hydrochlorothiazide, tacrolimus, prednisolone (methylprednisolone) en 

omeprazole zijn beschikbaar. 

De beschikbaarheid van nitrofurantoïne werd niet meer nagevraagd via MedCOl, omdat: 

- Een chronische behandeling afgeraden wordt, zeker bij iemand met nierinsufficiëntie   

- Trimethoprim beschikbaar is, ook een eerste keuze middel is bij een urineweginfectie en dus 

nitrofurantoïne kan vervangen, mocht een urineweginfectie opflakkeren bij A. (…). 

 

Ijzer en vitamine D/colecalciferol zijn beschikbaar.” 

 

De verzoekers brengen hiertegen in dat in de disclaimer van de MedCOI-databank wordt gesteld dat de 

geleverde informatie in de databank beperkt is tot de beschikbaarheid van de medische behandeling in 

slechts één welbepaalde kliniek of gezondheidsinstelling. De verzoekers voeren aan dat de informatie 

zich beperkt tot de aanwezigheid van bepaalde medische zorgen in één instelling en in de databank 

uiteraard de instelling wordt besproken waar deze zorgen voorhanden zijn. De verzoekers achten deze 

informatie niet accuraat, nu het perfect mogelijk is dat slechts in één gezondheidsinstelling “in Rwanda” 

bepaalde medische zorgen voorhanden zijn terwijl dit in de rest van het land niet het geval is. Daarnaast 

werpen de verzoekers op dat de MedCOI-databank geen informatie verstrekt met betrekking tot de 

toegankelijkheid van de beschreven behandelingen. De verzoekers menen dat het zeer goed mogelijk is 

dat de in de MedCOI-databank beschreven behandeling enkel financieel toegankelijk is voor de rijke 

toplaag met medische privéverzekeringen maar deze voor gewone burgers onbetaalbaar is.  

 

De Raad wijst erop dat de MedCOI-documenten waarnaar de arts-adviseur verwijst, zijn opgenomen in 

het administratief dossier. Uit de “Aanvraag Medcoi van 23/04/2018 met het unieke referentienummer 

BMA 11003” blijkt dat opvolging en behandeling bij een pediater (nefroloog) en pediatrisch oftalmoloog 

beschikbaar zijn in Noord-Macedonië, meer bepaald te “University hospital for pediatrics, Vodnjanska 

17, Skopje”. Tevens wordt hierbij vermeld dat het gaat op een publieke instelling. Daarnaast blijkt uit de 

“Aanvraag Medcoi van 18/04/2018 met het unieke referentienummer BMA 10776” dat opvolging door 

een pediater (neuroloog) beschikbaar is in Noord-Macedonië, meer bepaald te “University hospital for 

pediatrics, Vodnjanska 17, Skopje”, een publieke instelling. Uit de “Aanvraag Medcoi van 04/03/2020 

met het unieke referentienummer BMA 13352” blijkt dat behandeling bij een kiné-fysiotherapeut 

beschikbaar is in Noord-Macedonië, meer bepaald te “University Clinic for Pediatric Diseases, Clinical 

Centre “Mother Theresa”, Vodnjanska Str 17, 1000 Skopje”, wederom een publieke instelling. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekers voor de behandeling en opvolging terecht kunnen bij een 

publieke instelling. Verder kan hieruit niet zonder meer afgeleid worden dat nergens anders in Noord-

Macedonië deze zorgverlening niet wordt verstrekt. De verzoekers tonen dit niet aan.  
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Hoe dan ook dient volgens de bewoordingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet te worden 

nagegaan of er een adequate behandeling mogelijk is “in het land van herkomst” en niet in de “regio van 

herkomst”. Het volstaat dat wordt vastgesteld dat de behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het 

land van herkomst, waaronder inbegrepen dat van de verzoekers redelijkerwijze moet kunnen worden 

verwacht dat zij zich naar die welbepaalde plaats in het land van herkomst begeven waar men een 

behandeling kan verkrijgen. De verzoekers tonen niet aan dat zij zich niet elders kunnen vestigen, noch 

dat zij zich niet zouden kunnen verplaatsen.  

 

Waar de verzoekers stellen dat de MedCOI-documenten enkel aangeven of de nodige zorgen 

voorhanden zijn, kunnen zij wel gevolgd worden. Echter wordt in het advies, na de beoordeling van de 

beschikbaarheid van de nodige zorgen, op afzonderlijke wijze ingegaan op de toegankelijkheid van de 

zorgen voor I. An. Zo motiveert de arts-adviseur verderop in haar advies  uitgebreid over de financiële 

toegankelijkheid tot de benodigde medische zorgen. Een verdere bespreking van deze motieven, kan 

worden teruggevonden onder punt 3.1.7.  

 

De verzoekers betogen dat het mogelijk is dat een bepaalde medische behandeling voorhanden is in 

een gezondheidsinstelling maar niet ononderbroken wegens bijvoorbeeld onvoldoende stock of een 

gebrekkige levering van medicijnen. De verzoekers voeren aan dat de MedCOI-databank hierover geen 

uitspraak doet zodat de informatie uit de MedCOI-databank een onvolledig beeld geeft van de situatie 

van de medische zorgen in Noord-Macedonië.  

 

Uit de stukken uit de MedCOI-databank waarnaar de arts-adviseur in haar advies van 10 april 2020 

verwijst, kan inderdaad niet worden gelezen dat de behandeling voor I. An. slechts onderbroken 

beschikbaar zou zijn wegens onvoldoende stock van medicatie. De verzoekers brengen ook geen 

informatie bij waaruit zou kunnen blijken dat dergelijke problemen zich zouden stellen in Noord-

Macedonië voor wat betreft de behandeling van I. An. Met dit hypothetisch betoog maken de verzoekers 

niet aannemelijk dat de arts-adviseur in haar advies van 10 april 2020 op grond van onjuiste feitelijke 

gegevens of op kennelijke onredelijke wijze vaststelt dat de behandeling van I. An. beschikbaar is in 

Noord-Macedonië.  

 

3.1.6. De verzoekers kunnen verder ook niet worden bijgetreden waar zij aanvoeren dat de arts-

adviseur heeft nagelaten om te vermelden waar zij de informatie met betrekking tot de beschikbaarheid 

van de voormelde medicatie in Noord-Macedonië en de mogelijkheid om nitrofurantoïne te vervangen 

door trimethoprim vandaan haalt. Zo wordt in het advies van de arts-adviseur van 10 april 2020 als volgt 

gemotiveerd: “En een overzicht van de beschikbare medicatie voor A. (…) in Macedonië volgens 

recente MedCOI- dossiers.” Het stond de verzoekers vrij om inzage in hun dossier te vragen. Verder is 

de beoordeling van de arts-adviseur in haar advies van 10 april 2020 dat trimethoprim nitrofuantoïne kan 

vervangen een strikt medische beoordeling op basis van de medische gegevens die voorlagen. Het 

behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer om op grond van de 

voorliggende medische gegevens te oordelen of deze gegevens volstaan om te besluiten dat een 

equivalent medicijn geschikt is of een verandering van medicatie medisch verantwoord is gelet op onder 

meer de medische voorgeschiedenis van de patiënt, eventuele bijwerkingen en de doeltreffendheid van 

de betreffende medicatie.  

 

Bij het onderzoek naar de mogelijkheid van een “adequate” behandeling, mag de arts-adviseur dus 

nagaan of equivalenten van de nodige medicatie, te dezen van trimethoprim, beschikbaar zijn in het 

land van herkomst. Het is niet vereist dat het medicijn zelf als merk of een identiek medicijn met een 

andere merknaam beschikbaar is. Verder volstaat het dat een werkzame behandeling mogelijk is in het 

land van herkomst, zonder dat is vereist dat deze behandeling op hetzelfde niveau staat als de 

behandeling in België. De arts-adviseur is voorts niet verplicht om haar bevinding dat een equivalent 

medicijn voorhanden is dat geschikt is voor de behandeling van verzoeker, verder te motiveren (cf. RvS 

5 juni 2020, nr. 247.716) De verzoekers betwisten op zich overigens niet dat trimethoprim nitrofuantoïne 

kan vervangen. Evenmin kunnen de verzoekers worden bijgetreden waar zij menen dat de arts-adviseur 

in dit verband de behandelende arts diende te contacteren. Het gegeven dat een chronische 

behandeling van nitrofurantoïne wordt afgeraden bij iemand met nierinsufficiëntie, vindt steun in het 

gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium waarnaar de arts-adviseur in haar advies van 10 april 

2020 verwijst.  

 

Waar de verzoekers nog terloops vermelden dat de MedCOI-documenten niet publiek toegankelijk zijn 

en in de mate zij in dit kader de schending van de formele motiveringsplicht zouden beogen aan te 



  

 

 

RvV  X - Pagina 15 

voeren, merkt de Raad nog op dat het volstaat dat de arts-adviseur concreet aanduidt welke specifieke 

bronnen zij heeft gebruikt en dat zij, in het kort, de hierin opgenomen relevante informatie weergeeft 

waarop zij haar advies steunt, zonder dat het nodig is de gehanteerde stukken in extenso over te nemen 

of ze als bijlage te voegen. Immers, de formele motiveringsplicht, zoals hoger besproken, 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). Voor het overige kan de arts-adviseur, zoals zij in casu heeft gedaan, 

voor een verdere kennisname van de gehanteerde informatiebronnen verwijzen naar het administratief 

dossier waaraan zij deze informatie heeft toegevoegd. Door het toevoegen van deze informatie aan het 

administratief dossier kan worden aangenomen dat ook op voldoende wijze is tegemoet gekomen aan 

het gegeven dat deze databank in beginsel niet publiek toegankelijk is. Het stond de verzoekers vrij, in 

het kader van de passieve openbaarheid van bestuur, inzage te vragen in het administratief dossier 

 

3.1.7. De verzoekers betogen tevens dat de arts-adviseur niet heeft onderzocht of de medicijnen voor 

de verzoekers financieel betaalbaar zijn.  

 

De verzoekers gaan evenwel voorbij aan volgende motieven uit het advies van de arts-adviseur van 10 

april 2020: 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds.... Het gaat dus om een 

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

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

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

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

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

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

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

 

De gezondheidszorg in Noord-Macedonië is georganiseerd op drie niveaus: het niveau van de primaire 

gezondheidszorg, het niveau van de gespecialiseerde en consultatieve gezondheidszorg (op basis van 

doorverwijzing op het primaire niveau, en tenslotte het niveau van de zorg in ziekenhuizen (eveneens op 

basis van doorverwijzing). Het netwerk van gezondheidsvoorzieningen is op die manier verspreid over 

het gehele grondgebied.5  

De ziekteverzekering in Noord-Macedonië is universeel en de hieronder gedekte zorgen zijn zeer 

omvattend. Of men nu werknemer, zelfstandige, uitkeringsgerechtigde of gepensioneerde is, men zal 

gedekt zijn door de ziekteverzekering.6  Families waarbij het kind, zoals in het geval van A. (…), speciale 

zorgen nodig heeft, komen in aanmerking voor een vrijstelling van de bijdrage tot de ziekteverzekering.7  

 

In het dossier bevinden zich geen indicaties dat de ouders van A. (…) niet terecht zouden kunnen op de 

arbeidsmarkt in het land van herkomst. We mogen dus veronderstellen dat zij zelf kunnen instaan voor 

de kosten die gepaard gaan bij de noodzakelijke behandeling voor hun zoontje. 

Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt ook dat er nog grootouders, ooms en tantes van 

betrokkene in het herkomstland verblijven. In die hoedanigheid kunnen betrokkenen dus ook terugvallen 

op de aanwezigheid van een familiaal, sociaal netwerk, dat voor de nodige opvang of financiële 

ondersteuning kan zorgen. 

 

De advocaat van A. (…) haalt het probleem van steekpenningen en corruptie aan waardoor medische 

zorgen duur en niet toegankelijk zouden zijn. De advocaat haalt hiervoor een aantal algemene bronnen 

aan. Hij haalt geen documenten aan die op betrokkene persoonlijk van toepassing zijn. Dit geldt ook 

voor de andere aangehaalde bronnen. Wat betreft de verwijzing naar corruptie dient gesteld: 
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“Het EHRM heeft geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een instabiele 

conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op art. 3 EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en cons.Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een 

algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval 

moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; 

EHRM 28 februari 2008, Saadi/ltalië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 

73; EHRM 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 68).” , 

Betrokkene toont niet aan dat de zorgen sowieso niet toegankelijk zijn voor hem.  

 

Niets verhindert het gezin om terug te keren. Het staat hen vrij hiertoe een beroep te doen op de 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een terugreis. 

Ook beschikt de IOM over een Re-integratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en re-

integratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan 

in het vinden van inkomsten genererende activiteiten. Re-integratiebijstand kan het volgende bevatten: 

beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, 

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage.8” 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekers menen, werd wel degelijk een actueel en concreet onderbouwd 

onderzoek gevoerd naar de toegankelijkheid van de behandeling voor hun kind I. An. in Noord-

Macedonië.  

 

De verzoekers stellen vast dat in het advies van de arts-adviseur van 10 april 2020 wordt verwezen naar 

het rapport ‘Country Fact Sheet, Access tot Healthcare Macedonia’, maar daarbij geen jaartal en 

publicatiedatum van het rapport worden vermeld, wat zij strijdig achten met het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

In het administratief dossier bevindt zich het ‘Country Fact Sheet, Access tot Healthcare Macedonia’, dit 

rapport werd voor het laatst geüpdatet op 27 oktober 2015. Het stond de verzoekers vrij om een beroep 

te doen op de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur om zo inzage in het 

administratief dossier te verkrijgen of het administratief dossier voorafgaand aan de terechtzitting van 

19 oktober 2020 op de Raad te consulteren. Het gegeven dat het jaartal niet bij het voornoemd rapport 

werd vermeld, maakt niet dat het advies van de arts-adviseur van 10 april 2020 zonder meer 

onzorgvuldig zou zijn voor wat betreft de toegankelijkheid van de noodzakelijke behandeling voor hun 

kind I. An.  

 

De verzoekers voeren voorts aan dat de eerste bestreden beslissing werd genomen op basis van 

onvoldoende medische informatie en dat de arts-adviseur niet over alle nodige actuele gegevens 

beschikt om op een efficiënte, correcte en zorgvuldige wijze een advies te kunnen verlenen. De 

verzoekers maken hun betoog evenwel niet concreet. Zij lichten niet toe op wijze relevante informatie de 

arts-adviseur precies over het hoofd zou hebben gezien of over welke cruciale informatie deze arts niet 

beschikte wanneer zij haar advies opstelde. Hoger werd reeds meegegeven dat het aan de verzoekers 

zelf toekwam om hun aanvraag te actualiseren. Het vage en niet geconcretiseerde betoog van de 

verzoekers volstaat niet om niet aannemelijk te maken dat het advies van de arts-adviseur van 10 april 

2020 niet zou zijn gegrond op de juiste feitelijke gegevens dan wel dat de arts-adviseur tot een kennelijk 

onredelijk besluit zou zijn gekomen.  

 

Waar in het advies van de arts-adviseur van 10 april 2020 wordt uiteengezet dat de verzoekers als 

ouders kunnen instaan voor de kosten van de behandeling en dat er ook nog grootouders, ooms en 

tantes in Noord-Macedonië verblijven, merken de verzoekers op dat een loutere verwijzing naar 

aanwezigheid van familie in het land van herkomst onvoldoende is. Zij verwijzen in dit verband naar het 

arrest van de Raad met nummer 73 792 van 23 januari 2012. 

 

In het advies van de arts-adviseur van 10 april 2020 wordt evenwel niet louter uiteengezet dat de ouders 

kunnen werken en alzo de kosten van de behandeling voor hun kind op zich kunnen nemen en er nog 

een uitgebreider familiaal en sociaal netwerk in het land van herkomst aanwezig is waarop een beroep 

kan worden gedaan voor de nodige opvang of financiële ondersteuning. De verzoekers verliezen de 

volgende motieven uit het oog:   

 

“De gezondheidszorg in Noord-Macedonië is georganiseerd op drie niveaus: het niveau van de primaire 

gezondheidszorg, het niveau van de gespecialiseerde en consultatieve gezondheidszorg (op basis van 

doorverwijzing op het primaire niveau, en tenslotte het niveau van de zorg in ziekenhuizen (eveneens op 
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basis van doorverwijzing). Het netwerk van gezondheidsvoorzieningen is op die manier verspreid over 

het gehele grondgebied.5  

De ziekteverzekering in Noord-Macedonië is universeel en de hieronder gedekte zorgen zijn zeer 

omvattend. Of men nu werknemer, zelfstandige, uitkeringsgerechtigde of gepensioneerde is, men zal 

gedekt zijn door de ziekteverzekering.  Families waarbij het kind, zoals in het geval van A. (…), speciale 

zorgen nodig heeft, komen in aanmerking voor een vrijstelling van de bijdrage tot de ziekteverzekering.7” 

 

Daarenboven betwisten de verzoekers niet dat er geen indicatie zou zijn dat zij in hun land van 

herkomst niet terecht zouden kunnen op de arbeidsmarkt. Het komt de Raad niet kennelijk onredelijk 

voor dat de verzoekers als ouders via een tewerkstelling de kosten voor de behandeling van hun 

minderjarig kind I. An. kunnen dragen.  

 

3.1.8. De verzoekers voeren ten slotte nog aan dat de arts-adviseur weigert om rekening te houden met 

de rapporten die zij hebben neergelegd en waaruit blijkt dat er in Noord-Macedonië een probleem is van 

steekpenningen en corruptie waardoor de medische zorgen er duur en niet toegankelijk zijn. De 

verzoekers lezen in het advies van de arts-adviseur van 10 april 2020 dat deze rapporten geen 

betrekking hebben op hun persoonlijke situatie. De verzoekers brengen hiertegen in dat zij als gewone 

burgers in Noord-Macedonië ook het slachtoffer zullen worden van steekpenningen en corruptie, van de 

massale braindrain van dokters uit Noord-Macedonië en van oude medische apparatuur, waardoor het 

volgens hen niet vaststaat dat de medische zorg voor hun kind toegankelijk zal zijn. Overigens hield de 

arts-adviseur volgens de verzoekers geen rekening met de vaststelling dat uit de door hen neergelegde 

recente rapporten blijkt dat er in Noord-Macedonië sprake is van een massale braindrain van dokters, 

van oude medische apparatuur en deze vaststelling voor elke inwoner van Noord-Macedonië geldt.  

 

In het advies van de arts-adviseur van 10 april 2020 wordt in dit verband als volgt gemotiveerd:  

 

“De advocaat van A. (…) haalt het probleem van steekpenningen en corruptie aan waardoor medische 

zorgen duur en niet toegankelijk zouden zijn. De advocaat haalt hiervoor een aantal algemene bronnen 

aan. Hij haalt geen documenten aan die op betrokkene persoonlijk van toepassing zijn. Dit geldt ook 

voor de andere aangehaalde bronnen. Wat betreft de verwijzing naar corruptie dient gesteld: 

“Het EHRM heeft geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een instabiele 

conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op art. 3 EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en cons.Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een 

algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval 

moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; 

EHRM 28 februari 2008, Saadi/ltalië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 

73; EHRM 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 68).” , 

Betrokkene toont niet aan dat de zorgen sowieso niet toegankelijk zijn voor hem.” 

 

Door te verwijzen naar de corruptie in de gezondheidszorg en informele betalingen die gebeuren, tonen 

de verzoekers op zich niet aan dat de medische behandeling en opvolging, die voor hun kind I. An. 

vereist zijn, niet toegankelijk zouden zijn in Noord-Macedonië. De verzoekers tonen niet aan dat de 

corruptie en de informele betalingen een zodanige omvang hebben, dat hierdoor hun kind I. An. geen 

aanspraak kan maken op de medische behandeling en opvolging die vereist zijn. De verzoekers maken 

dan ook niet aannemelijk dat in het advies van de arts-adviseur van 10 april 2020 op kennelijk 

onredelijke wijze wordt uiteengezet dat zij niet aantonen dat “de zorgen sowieso niet toegankelijk zijn 

voor hem”.  

 

Er moet ook worden benadrukt dat het eventuele feit dat het niveau van de zorgverstrekking in Noord-

Macedonië niet vergelijkbaar is met dat in België en dat bepaalde vormen van zorgverstrekking er voor 

bepaalde burgers minder eenvoudig toegankelijk of beschikbaar zijn, niet impliceert dat een 

verblijfsmachtiging om medische redenen niet kan worden geweigerd aan een uit dat land afkomstige 

vreemdeling. In artikel 9ter van de Vreemdelingenwet is immers niet vastgelegd dat de verweerder of de 

arts-adviseur dient na te gaan of de medische behandeling, die in een bepaald land kan worden 

verstrekt, van een niveau is dat vergelijkbaar is met dat in België. Voormelde bepaling voorziet slechts 

dat moet worden nagegaan of een adequate, en derhalve geschikte, behandeling mogelijk is. De Raad 

merkt op dat de arts-adviseur op concreet onderbouwde wijze vaststelde dat dit in voorliggende zaak 

het geval is. Met de loutere verwijzing naar een aantal internationale rapporten waarin wordt gesteld dat 

er in Noord-Macedonië een onderbemanning en een braindrain van medisch personeel zou zijn, wordt 

geen afbreuk gedaan aan de duidelijke beoordeling dat er met betrekking tot de aandoeningen van An. 

wel degelijk een adequate behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Noord-Macedonië. Deze 
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beoordeling is gebaseerd op concrete en zeer specifieke informatie die de ziekte van de zoon van de 

verzoekers betreft. Wanneer de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de specifieke medische 

zorgen die de betrokken vreemdeling nodig heeft op voldoende wijze worden gestaafd, quod in casu, 

dient niet verder te worden ingegaan op de algemene argumentatie omtrent een braindrain van dokters 

en verouderde apparatuur. Bovendien kan in het medisch advies van 10 april 2020 dienaangaande 

reeds het volgende worden gelezen: 

 

“Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel afgegeven worden op basis van het feit dat de 

toegankelijkheid van de behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen 

kan lopen. Naast de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het 

land waar de aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag uitgevoerde 

evaluatie ook plaats op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze behandelingen. 

Rekening houdend met de organisatie en de middelen van elke staat zijn de nationale 

gezondheidssystemen zeer uiteenlopend. Het kan om een privé-systeem of een openbaar systeem 

gaan, een staatsprogramma, internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een 

ziekenfonds.... Het gaat dus om een systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te 

bekomen. Het gaat er niet om zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem 

vergelijkbaar is met het systeem dat in België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een 

verblijfsrecht zou worden toegekend aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening 

van minder goede kwaliteit zou zijn dan het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met 

de belangrijkste doelstelling van de verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, 

namelijk zich ervan verzekeren dat deze zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij 

verblijft toegankelijk is voor de aanvrager.” 

 

De verzoekers tonen op geen enkele wijze aan dat de informatie die zij bij hun aanvraag hebben 

gevoegd in tegenspraak zou zijn met de concreet onderbouwde vaststelling dat de specifieke, door An. 

benodigde, medische zorgen wel degelijk beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst.  

 

3.1.9. Uit wat voorafgaat blijkt dat de verzoekers niet aantonen dat de motieven van de bestreden 

beslissing en van het bijbehorende medisch advies zouden wijzen op een onzorgvuldige feitenvinding of 

een onaanvaardbare motivering. Het betoog van de verzoekers laat niet toe te concluderen dat de 

bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde en de arts-adviseur in het 

kader van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet beschikken.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het 

redelijkheidsbeginsel of van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet is niet aangetoond. 

 

3.1.10. Het eerste middel is, in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3.2. In een tweede middel, dat gericht is tegen de tweede en de derde bestreden beslissing, voeren de 

verzoekers de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van de artikelen 

74/11 en 74/13 van de Vreemdelingenwet, van artikel 8 van het EVRM, van de artikelen 3 en 5 van het 

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen te New York op 20 november 

1989 en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 (hierna: het Kinderrechtenverdrag) en van artikel 

24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest). 

 

Het middel wordt als volgt onderbouwd:  

 

“2.2.1. 

Dat de bestreden beslissing gepaard gaat met een onmiddellijk bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Overeenkomstig artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG zijn de staten verplicht om bij een 

uitwijzingsbeslissing o.a. rekening te houden met de gezondheidstoestand van de betrokkene, het hoger 

belang van het kind en het gezinsleven, zoals tevens omgezet naar Belgisch recht via artikel 74/13 Vw. : 

 

« (…) ». 

 

Ook artikel 74/11, §3 Vw. bepaalt dat het bevel niet kan ingaan tegen bepalingen betreffende het recht 

op internationale bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4 Vw. 
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Dat in casu verweerder het bevel enkel gemotiveerd heeft op basis van de overweging dat er geen 

geldig visum zou voorhanden zijn. 

 

Dat hieruit dan ook niet blijkt of verweerder rekening heeft gehouden met de gezondheidstoestand van 

het zoontje van verzoekers, het gezinsleven van verzoekers, het hoger belang van het kind conform 

artikel 74/13 Vw. en het recht op internationale bescherming conform artikel 9ter Vw. bij het afleveren 

van dit bevel. 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van het motiveringsbeginsel en van de 

artikelen 74/11 en 74/13 Vw. 

 

2.2.2. 

Dat conform artikel 8 EVRM eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, 

zijn huis en zijn briefwisseling. 

 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

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

 

Het recht op een gezins- en privéleven, dat geput kan worden uit artikel 8 van het EVRM sluit niet uit dat 

de overheid, gelet op het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, zich in het gezins- en privéleven mengt 

op voorwaarde dat dit gebeurt via een maatregel die voorzien is bij de wet, dat de inmenging 

noodzakelijk is in een democratische samenleving en dat een legitiem doel wordt nagestreefd. 

 

Dat volgens artikel 8 EVRM de bestreden maatregel noodzakelijk is op voorwaarde dat deze pertinent 

en proportioneel is. 

 

Dat wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en familieleven wordt 

aangevoerd, in de eerste plaats moet nagekeken worden of er een familieleven bestaat in de zin van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de mens, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd 

gepleegd door de bestreden beslissing. 

 

Dat artikel 8 EVRM noch begrip ‘familie- en gezinsleven’, noch het begrip privéleven definieert. Beide 

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

geïnterpreteerd. 

 

Dat wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, vooreerst moet worden nagegaan of er 

sprake is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band 

tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland, §150). 

 

Dat, overeenkomstig de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, het begrip 

privéleven een brede term is en het mogelijk is, noch noodzakelijk om er een exhaustieve definitie van 

te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, §29). De beoordeling of er sprake kan zijn van 

een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beiden, is dan ook een feitenkwestie. 

 

Verzoekers en hun kinderen vormen ononderbroken een gezin en wonen samen in België, zodat er 

aangenomen kan worden dat verzoekers een gezinsleven in België hebben 

 

Dat de volgende vraag die zich stelt is of er sprake is van een inmenging in het privé- en/of familieleven. 

 

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

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

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" (billijke afweging) moet worden gevonden tussen het 

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

samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. 

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat 

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

gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die 
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door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt zowel voor situaties van een weigering van 

voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, par. 66) als voor situaties van 

een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, nr. 52701/09, Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHMR 

10 juli 2014, nr; 2260/10, Tanda-Muzinga v. Frankrijk, par. 68). 

 

Dat uit de betreden beslissing geenszins blijkt dat alle feiten en omstandigheden door verweerder in 

overweging werden genomen, zodat er na een belangenafweging sprake is van een schending van 

artikel 8 EVRM door de bestreden beslissing. 

 

De bestreden beslissing is dan ook disproportioneel en het beoogde doel is geenszins evenredig met de 

nadelen welke de beslissing voor verzoekers en hun gezin teweegbrengt. 

 

Bovendien houdt de bestreden beslissing geen enkele proportionaliteitstoets in het licht van artikel 8 

EVRM in en laat de motivering van de bestreden beslissing nergens toe vast te stellen of aan de 

proportionaliteitstoets werd voldaan, zodat er in casu sprake is van een schending van artikel 8 EVRM. 

 

Tenslotte werd door de bestreden beslissing niet aangetoond dat de noodzaak van de inmenging in het 

gezinsleven gerechtvaardigd wordt door een dwingende maatschappelijke behoefte en proportioneel is 

met het nagestreefde doel. 

 

Staten beschikken immers over een zekere beoordelingsmarge wat betreft de noodzaak van de 

inmenging (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 18 oktober 2006, 

Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 april 2015, nr. 27945/10, Sarközi en Mahran v. Oostenrijk, par. 62; 

EHRM 19 februari 1998, nr. 26102/95, Dalia v. Frankrijk, par. 52). 

 

Vanuit dit laatste standpunt is het de taak van het bestuur om te bewijzen dat het de bekommernis had 

om een juist evenwicht te bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk op het recht op 

respect voor het gezinsleven (EHRM 19 februari 1998, Dalia/Frankrijk, § 52; EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 april 2015, 

Sarközi en Mahran/Oostenrijk, § 62). 

 

Een belangenafweging veronderstelt dat alle relevante elementen, en dus ook deze die betrekking 

hebben op het gezinsleven van verzoekers, in de weegschaal worden gelegd. Het is pas op het ogenblik 

dat een beslissing voortvloeit uit de weging van alle factoren dat zal kunnen worden uitgemaakt of zij al 

dan niet kennelijk onredelijk is (RvV, 29 april 2016, nr. 166.924). 

 

De bestreden beslissing, noch het administratief dossier, geeft er geen blijk van dat op het ogenblik van 

het nemen van de bestreden beslissing rekening werd gehouden met het gezinsleven van verzoekers 

waarvan de verwerende partij kennis had op het moment van het nemen van de bestreden beslissing. 

Aldus blijkt niet dat de verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing is overgegaan tot de 

belangenafweging, in casu de proportionaliteitstoets, die zij behoorde te doen in het licht van artikel 8 

van het EVRM, een belangenafweging waartoe de Raad niet zelf kan overgaan zonder zich in de plaats 

van het bestuur te stellen (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 227.900; RvV, 29 april 2016, nr. 166.924). 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van artikel 8 EVRM en bijgevolg dient 

vernietigd te worden. 

 

Dat nergens uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat door verweerder het minste 

onderzoek werd gewijd aan de moeilijkheden die een verwijdering van vooral A. (…) naar het land van 

herkomst zou meebrengen gelet op de medische problematiek in zijn hoofde. 

 

Dat immers door een overheid niet blindelings kan toegezien worden wanneer kinderen, die in casu 

geen enkele fout treffen, ernstige schade zouden lijden. Dat het de taak is van de overheid om 

eveneens over de belangen van de kinderen, die op het Belgische grondgebied verblijven, te waken. 

 

Dat verweerder dan ook een beslissing heeft genomen zonder rekening te houden met de belangen van 

de kinderen van verzoekers en inzonderheid de zieke A. (…). 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook dient vernietigd te worden. 
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Aangezien de bestreden beslissing het resultaat is van een kennelijk onredelijk handelen, waarbij het 

voordeel dat verweerder uit de bestreden beslissing put, buiten elke redelijke staat tot het nadeel dat 

verzoekers (en hierdoor ook hun kinderen) erdoor ondergaan, is deze onrechtmatig en houdt deze een 

schending in van artikel 8 EVRM. 

 

Dat bovendien ook de sociale en zakelijke relaties welke de kinderen van verzoekers ontwikkeld hebben 

in België onder artikel 8 EVRM ressorteren (EHRM, 29 april 2002, Pretty/VK, nr. 2346/02, §61, 2002-III; 

EHRM, 12 september 2012, Nada/Zwitserland, § 151; EHRM, 16 december 2014, Chbihi Loudoudi 

e.a./België, §123). 

 

Dat het geheel van sociale banden tussen gevestigde immigranten en de gemeenschap waarin zij leven 

integraal deel uitmaken van het begrip privéleven in de zin van artikel 8 EVRM. Onafhankelijk van het 

bestaan van een familieleven of niet, beschouwt het Hof dat ik het kader van de verwijdering van 

gevestigde vreemdeling een analyse zich opdringt in de zin van een inmenging in zijn recht op 

privéleven (EHRM, 18 oktober 2006, Uner/Nederland, nr. 46410/99, §59). 

 

De kinderen van verzoekers hebben bijgevolg een eigen privéleven opgebouwd in België, waarvan de 

bescherming onder artikel 8 EVRM valt. 

 

De belangenafweging is dan ook niet op een redelijke wijze geschied en heeft geenszins in een fair 

balance geresulteerd tussen het belang van de kinderen enerzijds en het algemeen belang van de 

samenleving anderzijds. 

 

De bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden wegens schending van artikel 8 EVRM. 

 

2.2.3. 

Overeenkomstig het Verdrag inzake de Rechten van het Kind moet het belang van het kind voorop 

staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan en moet de overheid de rechten, plichten en 

verantwoordelijkheden van ouders en voogden respecteren (artikelen 3 en 5). 

 

Dat de artikel 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie eveneens verplicht om 

bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties of 

particuliere instellingen, de belangen van het kind als eerste in overweging te nemen. 

 

Dat verzoekers genoegzaam hebben aangetoond dat hun zoon E. (…) ernstig ziek is en de voor hem 

levensnoodzakelijke medische behandeling niet of slechts zeer beperkt aanwezig is in Kosovo en 

bovendien niet toegankelijk is, zodat het in het belang van het kind is dat hij verder in België kan 

verblijven, waar hij de nodige medische zorgen en medicatie kan bekomen. 

 

Dat ten aanzien van E. (…) dan ook gehandeld dient te worden in het licht van artikel 3 IVRK en artikel 

24 van het Handvest en zijn belang dient te primeren. 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van artikel 3 IVRK en artikel 24 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.” 

 

3.2.1. De verzoekers voeren de schending aan van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet en zetten 

uiteen dat “artikel 74/11, §3 Vw. bepaalt dat het bevel niet kan ingaan tegen bepalingen betreffende het 

recht op internationale bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4 Vw.” 

 

Artikel 74/11, § 3 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend. 

Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale 

bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4.” 

 

Deze bepaling handelt over een inreisverbod. Artikel 1, § 1, 8° van de Vreemdelingenwet definieert een 

inreisverbod als “de beslissing die kan samengaan met een beslissing tot verwijdering en waarbij de 

toegang tot en het verblijf op het grondgebied van het Rijk of het grondgebied van alle lidstaten, met 

inbegrip van het grondgebied van het Rijk, voor een bepaalde termijn verboden wordt”.  
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De tweede en derde bestreden beslissing houden voor de verzoekers een bevel om het grondgebied te 

verlaten in. Er blijkt nergens uit dat de verzoekers daarbij de toegang tot en het verblijf op het 

grondgebied van alle Schengenlidstaten of van België voor een bepaalde termijn worden verboden.  

 

De schending van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet kan in deze zaak niet dienstig worden 

aangevoerd.  

 

3.2.2. De formele motiveringsplicht zoals voorzien in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

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

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

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

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

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

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

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

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

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

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

zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 

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

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat de tweede en de derde 

bestreden beslissing duidelijk de feitelijke motieven en de juridische grond aangeven op basis waarvan 

deze beslissingen zijn genomen. 

 

Zo wordt uitdrukkelijk vermeld dat de tweede en de derde bestreden beslissing worden genomen in 

toepassing van artikel 7, eerste lid, 1°, van de Vreemdelingenwet. Daarnaast bevatten de beslissingen 

ook een motivering in feite, met name dat de verzoekers een bevel wordt gegeven om het grondgebied 

te verlaten omdat zij niet in het bezit zijn van een geldig visum. 

 

De in de akte opgenomen motieven stellen de verzoekers op afdoende wijze in staat om kennis te 

nemen van de redenen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 blijkt derhalve niet. 

 

3.2.3. Waar de verzoekers een inhoudelijke kritiek naar voor brengen, voeren zij in wezen de schending 

aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt 

onderzocht. 

 

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

deugdelijke motieven. Dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

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

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

 

Bij het beoordelen van de materiële motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep 

die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid 

is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn 

wettigheidstoezicht of het bestuur is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke 

vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is 

gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de aangevoerde schending van artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet, van artikel 8 van het EVRM, van de artikelen 3 en 5 van het 

Kinderrechtenverdrag en van artikel 24 van het Handvest.  

 

3.2.4. Artikel 24 van het Handvest luidt als volgt: 

 

“De rechten van het kind  
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1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen 

vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in hen betreffende aangelegenheden wordt in 

overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid passend belang gehecht.  

2. Bij alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door 

overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een essentiële 

overweging.  

3. Ieder kind heeft het recht, regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn 

beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist.” 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt:  

 

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

correspondentie.  

 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

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

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

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

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

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

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

hebben.  

 

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

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

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

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

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

moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden 

betrokken.  

 

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

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

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

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

een vreemdeling bij de uitoefening van het privé- en familie- en gezinsleven hier te lande, en anderzijds 

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

handhaven van de openbare orde.  

 

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

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

doorvoeren (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900).  

 

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

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven, dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. 

 

Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of een verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing.  

 

De verzoekers verwijzen naar hun gezins- en familieleven met hun kinderen.  
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Het gezinsleven tussen de verzoekers en hun drie minderjarige kinderen wordt niet betwist. 

 

Bijgevolg dient de Raad te onderzoeken of er sprake is van een schending van het recht op eerbiediging 

van het gezinsleven. 

 

Artikel 8 van het EVRM verhindert op zich niet dat de Staat voorwaarden kan vastleggen voor de 

binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen. Het door artikel 8 van het EVRM 

gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is niet absoluut. Inzake immigratie heeft 

het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor 

een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een Staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen 

te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, 

Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor 

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

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

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

Mugenzi/Frankrijk, § 43). De Verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht, behoudens hun verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de 

toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić 

en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). 

 

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

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

artikel 8 van het EVRM. 

 

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

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

een weigering van een voortgezet verblijf. 

 

In casu betreft het een situatie eerste toelating. De verzoekers werden immers nooit tot een verblijf in 

België gemachtigd.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. 

 

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

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

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

Jeunesse/Nederland (GK), §§ 106-107). In het kader van een redelijke afweging worden een aantal 

elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk 

wordt verbroken, de omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van 

onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief 

wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen 

van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde. 

 

Een ander belangrijke overweging is of het gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een periode waarin de 

betrokken personen zich ervan bewust dienden te zijn dat de verblijfsstatus van een van hen ertoe leidt 

dat het voortbestaan van het gezins- en privéleven in het gastland vanaf het begin precair zou zijn. 

Waar dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending 

van artikel 8 van het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108; zie ook EHRM 17 

april 2014, Paposhvili/België, § 142). 

 

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

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

gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die 
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door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Deze procedurele vuistregel is volgens het EHRM 

tevens van toepassing op situaties waar sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 

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

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

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

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

 

Het EHRM stelde ook reeds dat staten het recht hebben om van vreemdelingen die een verblijfsrecht of 

verblijfsmachtiging wensen op hun grondgebied, te vereisen dat zij een passende aanvraag indienen in 

het buitenland. Staten hebben geen verplichting om vreemdelingen het resultaat van de behandeling 

van hun aanvraag op hun grondgebied te laten afwachten (EHRM 9 oktober 2012, nr. 3391/12, Djokaba 

Lambi vs. Nederland, par. 81; en EHRM 3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 

101).  

 

Indien minderjarige kinderen betrokken zijn, quod in casu, dan moet het hoger belang van deze 

kinderen in acht worden genomen. Hoewel het hoger belang van het kind op zichzelf niet beslissend is, 

moet hieraan wel een belangrijk gewicht worden toegekend in de belangenafweging vereist onder artikel 

8 van het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 109). Onder verwijzing van 

internationaal recht, waaronder artikel 9 van het Kinderrechtenverdrag en artikel 24 van het Handvest, 

zet het EHRM in een arrest van de Grote Kamer uiteen dat het beginsel van het belang van het kind 

twee aspecten omvat, met name het behouden van eenheid van het gezin en het welzijn van het kind 

(EHRM 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en Shuruk v. Zwitserland (GK), par. 48, 56 en 135-136).  

 

Vooreerst wordt erop gewezen dat zowel aan de verzoeker als aan de verzoekster een bevel om het 

grondgebied te verlaten werd gegeven. De drie minderjarige kinderen worden op het bevel om het 

grondgebied te verlaten van de verzoekster vermeld. Aldus rust op het ganse gezin de verplichting om 

het grondgebied te verlaten en komt de eenheid van het gezin niet in het gedrang.  

 

Daarnaast bevindt zich in het administratief dossier een nota die werd opgesteld door dezelfde 

gemachtigde als diegene die de bestreden beslissingen nam en die dateert van 1 april 2020, dit is 

voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissingen. In deze nota wordt het volgende vermeld:  

 

“1. gezins- en familieleven : geldt voor hele gezin 

2. hoger belang van het kind : Een verwijdering schaadt het hoger belang van de minderjarige kinderen 

niet. Het is immers in het belang van de kinderen dat de familiale cel niet verbroken wordt en dat zij 

samen met hun vader en/of moeder, met wie zij een gezin vormen, gevolg geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

3. gezondheidstoestand : geen medische contra-indicatie voor terugkeer naar het land van herkomst” 

 

Uit hetgeen hierboven werd uiteengezet, volgt dat de verzoekers niet kunnen worden bijgetreden waar 

zij aanvoeren dat noch uit de bijlagen 13 noch uit het administratief dossier blijkt dat er op het ogenblik 

van het nemen van de tweede en derde bestreden beslissing rekening werd gehouden met hun 

gezinsleven.  

 

De verzoekers voeren verder aan dat uit de bestreden beslissingen niet blijkt dat de verweerder het 

minste onderzoek heeft gewijd aan de moeilijkheden die I. An. zou ondervinden bij een terugkeer naar 

Noord-Macedonië. De verzoekers voeren aan dat “hun zoon E. (…)” ernstig ziek is en de voor hem 

levensnoodzakelijke behandeling niet of slechts zeer beperkt aanwezig is “in Kosovo” en bovendien niet 

toegankelijk, zodat het in het belang is van het kind dat hij verder in België kan verblijven waar hij de 

nodige medicatie en medische zorgen kan bekomen. De verzoekers hebben echter geen zoon E. en 

hun land van herkomst betreft niet Kosovo, maar Noord-Macedonië. Eerder werd in het verzoekschrift 

ook reeds melding gemaakt van “Rwanda” als land van herkomst. Op deze duidelijke slordigheden bij 

het opstellen van het verzoekschrift, hoeft de Raad niet in te gaan.  

 

De verzoekers hebben op 26 februari 2020 een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ingediend waarbij zij zich beriepen op medische elementen in 

hoofde van hun zoon I. An. Op dezelfde datum als deze van de bestreden bevelen en door dezelfde 

gemachtigde werd ook een beslissing genomen over deze machtigingsaanvraag en werd deze 

ongegrond bevonden. De middelen uiteengezet in huidig beroep gericht tegen deze beslissing, de 

eerste bestreden beslissing, werden ongegrond bevonden zoals blijkt uit de bespreking van het eerste 

middel. In de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar het advies van de arts-adviseur van 10 
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april 2020 waarin wordt gesteld dat uit het voorgelegde medische dossier blijkt dat de aangeboren 

aandoeningen en hun gevolgen geen reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke integriteit van I. 

An. noch een reëel risico vormen op een onmenselijke of vernederende behandeling gezien opvolging 

en behandeling beschikbaar en toegankelijk zijn in Macedonië. Bijgevolg zijn de motieven aangaande 

de medische situatie van I. An. voor de verzoekers bekend en moesten deze niet in de bestreden 

bevelen herhaald worden en staat het dus vast dat de gezondheidssituatie van het kind I. An. wel 

degelijk werd onderzocht voorafgaand aan het nemen van de bestreden bevelen om het grondgebied te 

verlaten.  

 

De verzoekers voeren aan dat hun kinderen een eigen privéleven hebben opgebouwd in België en 

hiermee rekening moet worden gehouden. De verzoekers hebben het thans voorliggende beroep echter 

ingediend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun kind I. An., maar niet als 

wettelijke vertegenwoordigers van hun kinderen I. A. en I. Aj. Nog daargelaten de vraag of de Raad in 

dit geval dient na te gaan of met het privéleven van de kinderen I. A. en I. Aj. rekening werd gehouden 

bij het nemen van de bestreden beslissingen, wordt erop gewezen dat uit de vaste rechtspraak van het 

EHRM volgt dat een privéleven dat is uitgebouwd tijdens een illegaal of precair verblijf enkel in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden aanleiding geeft tot een positieve verplichting onder artikel 8 van het 

EVRM. Het privéleven bestaat uit de optelsom van alle banden die de vreemdeling met België is 

aangegaan, zoals het spreken van de taal, het volgen van een opleiding, het hebben van 

(vrijwilligers)werk, het deelnemen aan verenigingsleven, het aangaan van vriendschappen en het 

aangaan en onderhouden van (familie)relaties, etc. Ook de gewone sociale relaties behoren tot het 

privéleven. Of er uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn die maken dat de vreemdeling voor het 

uitoefenen van zijn privéleven gebonden is aan België, betreft de vraag of de banden met België de 

gebruikelijke banden overstijgen, dan wel of het privéleven in het land van herkomst kan worden 

uitgebouwd of voortgezet omdat de banden met dit land sterker zijn. De verzoekers (en hun kinderen) 

werden in casu nooit gemachtigd tot verblijf en konden er niet op vertrouwen dat zij hier hun banden 

konden intensiveren (EHRM 8 april 2008, Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk; EHRM 4 december 2012, Butt 

t. Noorwegen). De verzoekers brengen bovendien geen concrete elementen naar voor waaruit zou 

kunnen blijken dat hun kinderen zich in een dermate uitzonderlijke situatie bevinden derwijze dat zij voor 

de uitoefening van enig privéleven gebonden zouden zijn aan België.  

 

Een disproportionaliteit tussen de belangen van de verzoekers en hun kinderen enerzijds en de 

belangen van de Belgische Staat in het kader van het doen naleven van de verblijfsreglementering 

anderzijds, blijkt derhalve niet.  

 

De verzoekers maken niet concreet aannemelijk dat de verweerder bij zijn beoordeling enig relevant 

gegeven, dat de voorliggende zaak kenmerkt, ten onrechte niet in rekening heeft gebracht of dat op 

grond van een onzorgvuldig onderzoek van de voorliggende feiten tot het besluit zou zijn gekomen om 

de verzoekers het bevel te geven om het grondgebied te verlaten.  

 

Een schending van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het privé- 

en/of gezinsleven wordt niet aangetoond. Evenmin wordt een schending van artikel 24 van het Handvest 

aangetoond. 

 

3.2.5. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals de 

artikelen 3 en 8 van het EVRM. Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van de richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven en dient richtlijnconform te worden toegepast. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet maakt een individueel onderzoek noodzakelijk, zodat wordt 

gewaarborgd dat het bestuur bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met 

welbepaalde fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en familieleven en 

de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. 
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De Raad merkt op dat uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet op zich niet volgt dat in elke beslissing 

tot verwijdering een afzonderlijke motivering in het licht van deze bepaling dient te worden opgenomen. 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet houdt op zich geen uitdrukkelijke motiveringsplicht in. 

Bovendien strekt ook de uitdrukkelijke of formele motiveringsplicht, zoals voorzien in de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991, er enkel toe om de motieven, in rechte en in feite, mee te delen waarom 

werd besloten tot het treffen van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze verplichting reikt 

echter niet zover dat tevens uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd waarom er geen uitzondering wordt 

gemaakt die toelaat af te zien van de algemene verplichting om in het geval van artikel 7, eerste lid, 1°, 

van de Vreemdelingenwet een bevel af te leveren. Het volstaat met andere woorden dat de 

gemachtigde, voorafgaand aan het treffen van de verwijderingsbeslissing, heeft rekening gehouden met 

de relevante gegevens (indien van toepassing) betreffende een eventueel gezins- en familieleven, het 

hoger belang van het kind en de gezondheidstoestand van de betrokkene, zonder dat hij daaromtrent 

noodzakelijkerwijze in de akte zelf dient te motiveren. Dit blijkt ook uit het bepaalde in artikel 74/13 van 

de Vreemdelingenwet, waar wordt gesteld dat de gemachtigde “bij het nemen” van een beslissing tot 

verwijdering “rekening [houdt]” met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land, hetgeen eerder wijst op een 

specifieke zorgvuldigheidsplicht, doch niet zozeer op een uitdrukkelijke motiveringsplicht. 

 

Indien de verwijderingsmaatregel gevolgen kan hebben voor de door artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet geviseerde rechten, dan dient de verweerder wel de concrete gezins- en 

gezondheidssituatie van de betrokken vreemdeling in rekening te brengen alvorens over te gaan tot het 

nemen van zijn beslissing.  

 

Het komt de Raad als annulatierechter vervolgens enkel toe na te gaan of het bestuur zich heeft 

gesteund op een correcte feitenvinding en of het niet op kennelijk onredelijke wijze of met miskenning 

van welbepaalde hogere rechtsnormen tot zijn beoordeling is gekomen. 

 

Uit wat voorafgaat blijkt dat de gemachtigde bij het nemen van de bestreden beslissing wel degelijk het 

gezins- en familieleven van de verzoekers, het hoger belang van de kinderen en de 

gezondheidstoestand van I. An. in rekening heeft gebracht.  

 

De verzoekers voeren ook nog aan dat uit de tweede en de derde bestreden beslissing niet blijkt of 

rekening werd gehouden met “het recht op internationale bescherming conform artikel 9ter Vw.” bij het 

nemen van deze beslissingen.  

 

In de mate dat de verzoekers hiermee bedoelen dat, indien de eerste bestreden beslissing vernietigd 

zou worden, dit repercussies heeft voor de geldigheid van de tweede en de derde bestreden beslissing 

wordt erop gewezen dat uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat de verzoekers niet aantonen 

dat de eerste bestreden beslissing onwettig zou zijn. Bovendien dient te worden opgemerkt dat artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet geen uitstaans heeft met het recht op internationale bescherming (HvJ 

18 december 2014 (GK), M’Bodj t. Belgische Staat, C-542/13, §§ 35-36, 40).  

 

Een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

3.2.6. De artikelen 3 en 5 van het Kinderrechtenverdrag kunnen, wat de geest, de inhoud en de 

bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat verdere 

reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. Deze verdragsbepalingen 

zijn geen duidelijke en juridisch volledige bepalingen die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of 

een strikt omschreven plicht om op een welbepaalde wijze te handelen, opleggen. Aan deze bepalingen 

moet derhalve een directe werking worden ontzegd. De verzoekers kunnen daarom de rechtstreekse 

schending van deze artikelen van het Kinderrechtenverdrag niet dienstig inroepen (RvS 7 februari 1996, 

nr. 58.032; RvS 11 juni 1996, nr. 60.097; RvS 1 april 1997, nr. 65.754; RvS 28 juni 2001, nr. 97.206).  

 

Hoger werd reeds vastgesteld dat bij het nemen van de tweede en de derde bestreden beslissing wel 

degelijk rekening werd gehouden met het hoger belang van het kind.  

 

3.2.7. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekers niet aannemelijk maken dat op basis van een niet 

correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissingen is gekomen. De 

schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, van artikel 

8 van het EVRM, van de artikelen 3 en 5 van het Kinderrechtenverdrag en van artikel 24 van het 

Handvest, kan niet worden aangenomen.  
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3.2.8. Het tweede middel is, in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 558 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf januari tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. DE GROOTE 

 

 

 


