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 nr. 262 868 van 25 oktober 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. VAN ROYEN 

Joseph Lonckestraat 50 

9100 SINT-NIKLAAS 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 

2 juni 2021 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 9 

april 2021 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 

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

van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en van de beslissingen van diezelfde gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 9 april 2021 tot afgifte van de 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 7 juni 2021 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 augustus 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 september 

2021. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat F. VAN ROYEN 

verschijnt voor de verzoekende partijen en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaten C. 

DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 23 maart 2021 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 april 2021 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de gemachtigde) dat 

deze aanvraag onontvankelijk is. Dit is de eerste bestreden beslissing, die op 6 mei 2021 aan de 

verzoekers ter kennis wordt gebracht. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

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

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de 

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

 

Redenen: 

 

Artikel 9ter §3 - 3° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art. 187 van de wet van 29 

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

06.02.2012); het standaard medisch getuigschrift beantwoordt niet aan de voorwaarden voorzien in § 1, 

vierde lid. 

 

Uit artikel 9ter §1, 4e lid en artikel 9ter §3, 3° volgt de verplichting, op straffe van onontvankelijkheid de 

drie medische gegevens, m.n. de ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

in de aanvraag mee te delen, onder vorm van een standaard medisch getuigschrift zoals gepubliceerd in 

bijlage bij het KB van 24.01.2011 tot wijziging van het KB van 17.05.2007. Het standaard medisch 

getuigschrift d.d. 16.03.2021 toont geen duidelijke uitspraak omtrent de ziekte. Bovendien werd in de 

initiële aanvraag d.d. 23.03.2021 geen enkel ander medisch getuigschrift voorgelegd dat werd opgesteld 

conform het model van het standaard medisch getuigschrift. Alle ontvankelijkheidsvoorwaarden dienen 

vervuld te zijn op het ogenblik van de indiening van de initiële aanvraag (Arrest 214.351 RvS d.d. 

30.06.2011). Bij gebrek aan één van de in art. 9ter §1, 4e lid vereiste medische elementen, dient de 

aanvraag onontvankelijk verklaard te worden. 

(…)” 

 

Op 9 april 2021 beslist de gemachtigde ten aanzien van de beide verzoekers tevens tot de afgifte van 

bevelen om het grondgebied te verlaten (twee bijlagen 13). Dit zijn de tweede en de derde bestreden 

beslissing, die aan de verzoekers op 6 mei 2021 ter kennis worden gebracht. Deze beslissingen 

steunen op gelijkluidende motieven, met name: 

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

(…) 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij [hij/zij] beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, is [hij/zij] een vreemdeling 

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

periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen: Uit de 

aankomstverklaring van betrokkene d.d. 14.01.2021 blijkt dat [hij/zij] op 25.12.2020 het 

Schengengrondgebied heeft betreden. Het toegestane verblijf van maximaal 90 dagen op 180 dagen is 

heden overschreden. 
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(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voeren de verzoekers de schending aan 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 artikel 9ter 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 het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.  

 

Het enig middel wordt als volgt onderbouwd:  

 

“aangezien de bestreden onontvankelijkheidsbeslissing voorhoudt dat : "Het standaard medisch 

getuigschrift d.d. 16.03.2021 toont geen duidelijke uitspraak omtrent de ziekte. Bovendien werd in de 

initiële aanvraag d.d. 23.03.2021 geen enkel ander medisch getuigschrift voorgelegd dat werd opgesteld 

conform het model van het standaard medisch getuigschrift. 

 

aangezien verzoekers n.a.v. de aanvraag art.9ter Vw. van 23.03.21 navolgende medische attesten 

voorbrachten : 

 

- een gedetailleerd medisch attest dd. 16.03.21 van Dr. W. H. (…) (geneesheer te WETTEREN) 

- een medisch attest dd. 04.02.21 van Dr. W. H. (…) (geneesheer te WETTEREN) 

 

aangezien het voormeld gedetailleerd medisch attest dd. 16.03.21 als diagnose weerhield : 

- Meer en meer geheugenproblemen; 

- Zwak en neiging tot vallen; 

- Pijnlijke gewrichten. 

 

aangezien voorts zowel het gedetailleerd medisch attest van 16.03.21 alsook het medisch attest van 

04.02.21 expliciet melding maken van het feit dat mantelzorg via de zoon van verzoekers 'zeker vereist' 

is alsook 'reizen bijna niet meer mogelijk is'; 

 

aangezien er aldus weldegelijk in de aanvraag een duidelijk omschrijving van de ziekte alsook van de 

ernst ervan is opgenomen met de bijkomende specificatie van de vereiste van mantelzorg en de bijna 

onmogelijkheid tot reizen; 

 

aangezien aldus de bestreden beslissing dan ook niet op een correcte feitenvinding is gestoeld; 

 

aangezien sowieso uit de medische attesten van verzoekers, dewelke werden gevoegd bij hun 

aanvraag art. 9ter. Vw. en dewelke door de arts-adviseur werden beoordeeld, niet blijkt dat de 

aandoening van tweede verzoekster, een tijdelijke aandoening is, een aandoening is die slechts tijdelijke 

opvolging behoeft, op korte termijn geneesbare aandoening is of een aandoening waarvoor de 

behandeling op korte termijn kan worden stopgezet (zie RvV 79973, 23 april 2012); 

 

dat uit het bovenstaande volgt dat aldus de bestreden onontvankelijkheidsbeslissing van 09.04.21 dan 

ook niet ten genoege van recht gemotiveerd is aangezien deze manifest onzorgvuldig en onredelijk is, 

derhalve willekeurig is en aldus benevens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer 

bepaald het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel, ook en vooral art. 3 EVRM, artikel 9 ter 

Vreemdelingenwet en de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen schendt; 

dat dit uiteraard ook de nietigheid met zich meebrengt van de bevelen om het grondgebied te verlaten 

aan verzoekers betekend op 06.05.21 daar deze gebaseerd zijn op/voortvloeien uit de voormelde 

onontvankelijkheidsbeslissing van 09.04.21;” 

 

2.1. 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. 
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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 voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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 in de eerste bestreden beslissing 

gemotiveerd dat het standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden die zijn 

voorzien in artikel 9ter, § 1, vierde lid, van de Vreemdelingenwet aangezien het voorgelegde standaard 

medisch getuigschrift van 16 maart 2021 geen duidelijke uitspraak toont over de ziekte en een ander 

standaard medisch getuigschrift niet werd voorgelegd.  

 

Ook in de tweede en de derde bestreden beslissing worden de determinerende motieven aangegeven 

op basis waarvan deze beslissingen zijn genomen. In de motivering van de tweede en derde bestreden 

beslissing wordt immers verwezen naar de juridische grondslag, dit is artikel 7, eerste lid, 2°, van de 

Vreemdelingenwet. Er wordt tevens naar de feiten toe gemotiveerd. Met name geeft de gemachtigde 

aan dat de verzoekers het toegestane verblijf van maximaal 90 dagen op 180 dagen hebben 

overschreden, nu uit de aankomstverklaring van betrokkenen van 14 januari 2021 blijkt dat zij op 

25 december 2020 het Schengengrondgebied hebben betreden. 

 

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissingen onderbouwen op eenvoudige wijze in die 

beslissingen worden gelezen zodat de verzoekers er kennis van hebben kunnen nemen en hierdoor 

tevens hebben kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden 

waarover zij in rechte beschikken. De verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen 

niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden 

beslissingen zijn genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele 

motiveringsplicht. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoekers de motieven van de 

bestreden beslissingen kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond. 

 

2.2. Waar de verzoekers inhoudelijke argumenten ontwikkelen tegen de in de bestreden beslissingen 

opgegeven motieven, 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).  

 

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 
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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 

en artikel 3 van het EVRM.  

 

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. 

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 De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk : 

1° (…); 

2° (…); 

3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; 

4° (…); 

5° (…) 

§ 4 (…) 

§ 5 (…) 

§ 6 (…) 

§ 7 (…) 

§ 8 (…)” 

 

Uit de samenlezing van artikel 9ter , §1, vierde lid en 9ter, §3, 3°, van de Vreemdelingenwet volgt aldus 

dat de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaart indien de aanvraag 

niet vergezeld gaat van een standaard medisch getuigschrift of indien het voorgelegde standaard 

medisch getuigschrift niet aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:  

 

1. Het moet een standaard medisch getuigschrift zijn zoals voorzien in het koninklijk besluit van 17 mei 

2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van 

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

de verwijdering van vreemdelingen;  

2. Het getuigschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden voorafgaand aan de indiening van de 

aanvraag; 

3. Het getuigschrift vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling.  

 

2.3. Het staat in casu buiten betwisting dat de verzoekers een standaard medisch getuigschrift hebben 

voorgelegd. Het standaard medisch getuigschrift dateert van 16 maart 2021 en voldoet dus tevens aan 

de tweede cumulatieve voorwaarde. De verweerder heeft echter geoordeeld dat het standaard medisch 

getuigschrift “geen duidelijke uitspraak (toont) omtrent de ziekte”. De medische verblijfsaanvraag van de 
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verzoekers wordt bijgevolg onontvankelijk verklaard met toepassing van artikel 9ter, § 3, 3°, van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De verzoekers betogen dat zij in het kader van hun machtigingsaanvraag van 23 maart 2021 een 

medisch attest van arts W.H. van 16 maart 2021 hebben voorgelegd waarin als diagnose wordt 

aangegeven: meer en meer geheugenproblemen, zwak en neiging tot vallen en pijnlijke gewrichten. Zij 

stellen tevens dat in voornoemd attest en in het attest van 4 februari 2021 expliciet wordt vermeld dat 

mantelzorg zeker vereist is en reizen bijna niet meer mogelijk is. Deze vermeldingen zouden volgens de 

verzoekers wel degelijk een duidelijke omschrijving van de ziekte inhouden. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekers bij hun aanvraag één standaard 

medisch getuigschrift hebben voorgelegd, dat op 16 maart 2021 opgesteld werd door Dr. W.H. Deze 

arts antwoordt op de vraag: “B/Diagnose: gedetailleerde beschrijving van de aard en de ernst van de 

aandoeningen op basis waarvan de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van Artikel 9ter wordt 

ingediend. Het is in het belang van de patiënt dat voor elke pathologie stukken ter staving worden 

voorgelegd (bv. specialistisch verslag)” als volgt:  

 

“-    Meer en meer geheugenproblemen 

- Zwak en neiging tot vallen  

- Pijnlijke gewrichten” 

 

In hun verzoekschrift herhalen de verzoekers datgene wat zij in het kader van hun machtigingsaanvraag 

van 23 maart 2021 hebben voorgelegd en laten zij blijken dat zij het niet eens zijn met de beoordeling 

van de verweerder. De verzoekers tonen op deze wijze evenwel niet aan dat de gemachtigde op grond 

van onjuiste feitelijke gegevens heeft vastgesteld dat “(h)et standaard medisch getuigschrift d.d. 

16.03.2021 (…) geen duidelijke uitspraak (toont) omtrent de ziekte.” Deze beoordeling komt de Raad 

bovendien niet foutief of onredelijk over, nu enkel een aantal symptomen worden vermeld doch geen 

aandoening of ziekte die deze symptomen zou veroorzaken. 

 

De verzoekers kunnen voorts niet dienstig verwijzen naar het attest van arts W.H. van 4 februari 2021, 

nu dit geen getuigschrift betreft volgens het model van het standaard medisch getuigschrift, zoals 

gevoegd in bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 17 mei 2007, en de aanvraag conform artikel 

9ter , §1, vierde lid juncto artikel 9ter, §3, 3°, van de Vreemdelingenwet onontvankelijk moet worden 

verklaard indien het standaard medisch getuigschrift zelve de ziekte van de betrokken aanvrager niet 

vermeldt.  

 

De verzoekers betogen dat uit de voorgelegde medische stukken ook blijkt dat de verzoekster nood 

heeft aan mantelzorg en het voor haar bijna onmogelijk is om te reizen. In tegenstelling tot hetgeen de 

verzoekers voorhouden, kan uit deze vermeldingen niet blijken aan welke ziekte de betrokkene precies 

lijdt.  

 

Onder verwijzing naar ’s Raads arrest nr. 79 973 van 23 april 2012 betogen de verzoekers dat niet blijkt 

dat de aandoening van de verzoekster tijdelijk zou zijn of slechts een tijdelijke opvolging behoeft, dat 

niet blijkt dat de aandoening op korte termijn geneesbaar is of de behandeling op korte termijn kan 

worden stopgezet. Deze kritiek is niet relevant. De rechtspraak van de Raad betrof immers een 

beslissing waarbij een medische verblijfsaanvraag ongegrond werd verklaard en waarbij er dus 

inhoudelijk werd nagegaan of er was voldaan aan de voorwaarden van artikel 9ter, §1, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet. De gemachtigde heeft de aanvraag van de verzoekers echter onontvankelijk 

verklaard, zodat een uitspraak over de grondvoorwaarden niet aan de orde was en ook niet kon zijn.  

Door te benadrukken dat de ziekte van de verzoekster niet tijdelijk is, tonen de verzoekers derhalve nog 

niet aan dat de vaststelling dat “(h)et standaard medisch getuigschrift d.d. 16.03.2021 (…) geen 

duidelijke uitspraak (toont) omtrent de ziekte” niet deugdelijk zou zijn.  

 

De uiteenzetting van de verzoekers laat de Raad derhalve niet toe te concluderen dat de verweerder op 

basis van een incorrecte of onzorgvuldige feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen, dat hij kennelijk 

onredelijk handelende of dat hij artikel 9ter van de Vreemdelingwet heeft geschonden. 

 

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

redelijkheidsbeginsel of van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt niet.  
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2.4. Wat de bevelen om het grondgebied te verlaten betreft, voeren de verzoekers aan dat deze 

vernietigd moeten worden, nu deze gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de 

onontvankelijkheidsbeslissing van 9 april 2021. 

 

Uit de bespreking hierboven blijkt evenwel dat de grieven inzake de onontvankelijkheidsbeslissing niet 

gegrond zijn, zodat er hoe dan ook geen grond is om de bestreden bevelen om het grondgebied te 

verlaten te vernietigen louter omdat het gevolgbeslissingen van de eerste bestreden beslissing zouden 

zijn.  

 

2.5. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “(n)iemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”. Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

In medische aangelegenheden heeft het EHRM voor het eerst in een arrest van 2 mei 1997 besloten tot 

een schending van artikel 3 van het EVRM wegens de uitzetting van een ernstig zieke vreemdeling. In 

dat arrest heeft het Hof vooreerst een hoge drempel gehanteerd om te besluiten tot die schending. Het 

EHRM oordeelde dat deze zaak gekenmerkt was door “zeer uitzonderlijke omstandigheden”, te wijten 

aan het feit dat de vreemdeling leed aan een ongeneeslijke ziekte en dat zijn levenseinde nabij was, dat 

er geen garantie was dat hij verpleging of medische zorg zou kunnen krijgen in zijn land van herkomst of 

dat hij daar familie had die voor hem zou willen en kunnen zorgen, of dat hij enige andere vorm van 

morele of sociale steun kreeg (EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96 inzake D. tegen het Verenigd 

Koninkrijk). 

 

In het arrest N. tegen het Verenigd Koninkrijk van 27 mei 2008 heeft het EHRM die hoge drempel 

uitdrukkelijk bevestigd. Het Hof heeft in dat arrest na een overzicht van zijn eigen rechtspraak 

overwogen dat, alhoewel de meeste gevallen betrekking hebben op de uitwijzing van seropositieve 

personen, dezelfde principes van toepassing moeten worden verklaard op de uitwijzing van personen 

die lijden aan een ernstige fysieke of mentale ziekte van nature ontstaan, van aard om ernstige pijnen 

en inkorting van de levensverwachting te veroorzaken en die een gespecialiseerde behandeling 

vereisen die mogelijks niet beschikbaar is in het land van herkomst of enkel tegen een aanzienlijke kost. 

Het Hof geeft toe dat de levenskwaliteit en de levensverwachting van de betrokkene in die zaak 

achteruit zouden gaan bij een uitwijzing naar Oeganda, doch het stelt vast dat de betrokkene zich niet in 

een kritieke fase bevindt. Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt in die zaak niet aanvaard. 

 

Evenwel specifieerde het EHRM in deze zaak dat naast de situaties uit de zaak D. tegen het Verenigd 

Koninkrijk, waarin een overlijden imminent is, er ook nog “andere uitzonderlijke gevallen” mogelijk zijn 

waar dwingende humanitaire redenen zich tegen een uitwijzing verzetten (EHRM 27 mei 2008, nr. 

26565/05 inzake N. tegen het Verenigd Koninkrijk). 

 

Recent heeft het EHRM de principes die in de laatstgenoemde zaak worden gehanteerd bevestigd en 

verfijnd dat onder “andere uitzonderlijke gevallen” wordt begrepen de situaties, zonder dat er sprake is 

van onmiddellijk en nakend levensgevaar, waarbij er ernstige aanwijzingen zijn dat er een reëel risico 

bestaat op blootstelling aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de 

gezondheidstoestand met intens lijden tot gevolg of aanzienlijke verkorting van de levensverwachting 

door het gebrek aan of toegang tot een adequate behandeling van de ziekte in het ontvangstland. 

Slechts in dergelijk geval weerhield de Grote Kamer van het Hof een schending van artikel 3 van het 

EVRM en werd aldus de hoge drempel van artikel 3 van het EVRM in het geval van ernstig zieke 

vreemdelingen bevestigd (EHRM 13 december 2016, nr. 41738/10 inzake Paposhvili tegen België). 

 

De Raad kan enkel vaststellen dat de verzoekers geheel in gebreke blijven om toe te lichten hoe de 

bestreden beslissingen artikel 3 van het EVRM zouden schenden. De verzoekers brengen enkel een 

concrete betwisting naar voor omtrent het niet-ontvankelijk verklaren van hun medische 

verblijfsaanvraag. De verzoekers laten echter na om te verduidelijken aan welke ernstige risico’s een 

eventuele uitwijzing hen precies zou blootstellen.  

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

2.6. Het enig middel is ongegrond. 
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3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

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

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

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

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

partijen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 372 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig oktober tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 

  

 


