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 nr. 147 650 van 12 juni 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 3 november 2014 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 23 september 2014 van de 

gemachtigde van de Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding 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 verklaard wordt. 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 maart 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 mei 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. HALSBERGHE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 19 juli 2012 dient de verzoekende partij die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, een 

aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

Op 14 maart 2014 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing waarbij de 

aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk worden verklaard. Tegen 

deze beslissing wordt geen beroep ingediend zodat deze definitief is geworden. 
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Op 9 augustus 2014 dient de verzoekende partij opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 23 september 2014, met kennisgeving op 8 oktober 2014, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

minister de beslissing waarbij de aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

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

09.08.2014 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

P., K. (...) (R.R.: (...)) 

Nationaliteit: Armenië 

Geboren te Erevan op (...) 

Adres: (...)  

 

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

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

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

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

 

Reden(en):  

 

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

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

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

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

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

de huidige bepaling.  

 

Op 14.3.2014 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 19/7/2012. Betrokkene legt in haar nieuwe verblijfsaanvraag een 

standaard medisch getuigschrift (en de bijlagen) voor waaruit blijkt dat haar gezondheidstoestand 

ongewijzigd is ten aanzien van de eerder ingediende aanvraag dd 19/7/2012 (zie bevestiging arts dd. 

18/9/2014 in bijgevoegde gesloten omslag). Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt slechts de 

reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene. In de beslissing dd. 14.3.2012 werd 

reeds uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene en werd de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst van betrokkene onderzocht. Indien 

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

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

verklaren op basis van artikel 9ter §3 – 5° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 

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

08.01.2012 (BS 06.02.2012).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 
worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen 
van de verzoekende partij. 
 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 9ter, § 3, 5° van de 

vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de uitoefening van haar wettelijk toezicht bevoegd na 

te gaan of de overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond ervan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen 

(RvSt. 17 januari 2007, nr. 166.860 ; RvSt. 7 december 2001, nr 101.624, RvV 5 juni 2009, nr 28.348). 
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1. Verweerster verklaart in toepassing van art. 9ter § 3, 5° Vr.W. de door verzoeker op 09.08.2014 

ingediende aanvraag verzoek tot verblijfsmachtiging in toepassing art. 9ter Vr.W. 15.12.1980 

onontvankelijk onder verwijzing naar haar eerdere beslissing dd. 14.03.2014 en het advies van haar 

arts-adviseur beiden dd. 18.09.2014. 

Volgens verweerster zou verzoeker in diens aanvraag dd. 09.08.2014 alus geen ‘nieuwe elementen’ 

inroepen aangaande diens medische toestand die zij niet eerder had ingeroepen, quod certe non. 

Verweerster motiveert haar beslissing dd. 23.09.2014 onder verwijzing naar het advies van haar arts-

adviseur dd. 18.09.2014, volgens hetwelk de op 08.08.2014 ingediende aanvraag met verwijzing naar 

standaard medisch getuigschrift dd. 03.08.2014 uitgaande van Dr. V. (...) en de aanvullende medische 

stukken uitgaande van oncoloog Dr. S. (...) dd. 13.06.2014 geen nieuwe diagnose wordt gesteld 

aangezien de medische verslagen fr oncologosche problematiek bevestigen’ van de aandoening 

beschreven in het medisch attest gevoegd bij de eerder op 19.07.2012 ingediende aanvraag met 

verwijzing naar o.a het standaard medisch getuigschrift dd. 06.07.2012. 

Verweerster verwijst in dit verband integraal naar haar eerdere beslissing dd. 14.03.2014, waarbij de 

eerdere aanvragen tot machtiging tot verblijf op grond van art. 9ter  Vr.W. 15.12.1980 in hoofde van 

verzoeker dd. 19.07.2012 ongegrond werd verklaard. 

2. Art. 9ter § 3, 5° Vr.W. 15.12.1980 luidt nu als volgt (eigen onderlijning en accentuering) : 

Art. 9ter. 

[…] 

§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk : 

[…] 

   5° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

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

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

de huidige bepaling. 

In de aanvraag dd. 08.08.2014 en gelet o.a. het SMG dd. 03.08.2014 aangevuld door o.m. het medisch 

attest van 13.06.2014 van oncoloog Dr. S. (...), wordt door voormelde geneesheren-specialisten 

geattesteerd dat verzoeker thans wel degelijk lijdt aan een manifest lymfeoedeem en blijkt uit het 

verslag van Dr. S. (...) van 26.09.2014 afgedrukt na actualisatie op 17.10.2014 dat zij tevens een 

mamacarcinoom had type tumor met een hoger risico op herval zodat er een grotere kans is op recidief 

en bij herval een onmiddellijke behandeling in het Rijk noodzakelijk is (stuk 5). 

Deze beide vermeldingen van Dr. V. (...) en oncoloog Dr. S. (...), waarbij oncoloog Dr. S. (...) reeds op 

13.06.2014 verwees naar de noodzaak aan verdere opvolging eind september 2014 was de arts-

adviseur van verweerster op 18.09.2014 bekend, maar werd door haar blijkbaar niet weerhouden als 

een ‘nieuw element’ niettegenstaande dit wel degelijk nieuwe elementen uitmaken in verhouding tot de 

situatie op 19.07.2012 toen verzoekster nog radiotherapie en behandeling met Herceptine diende te 

ondergaan. 

3. Aangezien de arts-adviseur op 18.09.2014 evenwel uitdrukkelijk attesteert dat er geen ‘enkele 

nieuwe diagnose wordt gesteld’ houdt zij aldus geen rekening houdt met de expliciete verwijzingen naar 

de noodzaak van behandeling van het manifest lymfeoedeem op 03.08.2014 door Dr. V. (...) en wacht 

zij het opvolgingsonderzoek niet af eind september 2014 waaruit duidelijk blijkt dat verzoeker lijdt aan 

een mamacarcinoom met type tumor met een hoger risico op herval zodat er een grotere kans is op 

recidief en bij herval een onmiddellijke behandeling in het Rijk noodzakelijk is (stuk 5), zodat in geen 

enkel geval verweerster zich op het advies van haar arts-adviseur ddd. 18.09.2014 dienstig kan 

beroepen om te stellen dat er op 08.08.2014 geen nieuwe elementen zouden worden ingeroepen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk, die reeds zouden zijn ingeroepen in 

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

van art. 9ter Vr.W. 15.12.1980 in casu bij de aanvraag van 19.07.2012. 

Er worden zowel door Dr. V. (...) en oncoloog Dr. S. (...) thans nieuw elementen toegevoegd ter staving 

van de ernst van de aandoeningen van verzoeker, zodat het contra legem is te besluiten dat louter en 

alleen omdat verzoeker zich beroept op het bestaan van borstkanker voorafgaandelijk aan 19.07.2012 

dit automatisch impliceert dat elk Later verzoek tot machtiging tot verblijf op basis van deze ziekte 

waaronder verzoeker aanhoudend lijdt en waarvan de behandelingsmoeilijkheden in ARMENIE bij 

herval gelet het gebrek aan Herceptine nihil zijn, per definitie zou lijden tot een onontvankelijke 

aanvraag, quod non ! 

4. Immers luidt art. 9ter § 1 Vr.W. 15.12.1980 (eigen onderlijning en accentuering) : 

Art. 9ter. 

§ 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 
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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. 

zodat verweerster enkel wettig zou kunnen besluiten tot onontvankelijkheid van de aanvraag 

058.08.2014 op basis van art. 9ter § 3, 5° Vr.W. 15.12.1980 voor zover de thans ingeroepen elementen 

(niet de ziekte an sich) ter ondersteuning van de aanvraag in geen enkele zin ‘nieuw’ zouden zijn en 

geen enkel nieuw element naar voor zouden brengen aangaande de voortschrijdende ernst van de 

ziekte, haar levensbedreigend karakter en de noodzaak aan speciefieke behandeling, minstens middels 

de in ARMENIE niet beschikbare Herceptine en aangepaste behandeling van het lymfeoedeem, 

tengevolge waarvan het acute en directe gevaar voor het leven van verzoeker  ontstaat bij niet- of niet 

adequate behandeling met Herceptine bij herval in ARMENIE, quod in casu est, aangezien verzoeker 

een sterk verhoogde kans op herval kent. 

5. Dat derhalve niet kan worden aangenomen dat reeds alle relevante elementen eerder door 

verzoeker werden ingeroepen, nu bij het verzoekschrift tot machtiging tot verblijf dd. 08.08.2014 en gelet 

het SMG dd. 03.08.2014 en de aanvullende stukken, thans voor het eerst wordt ingeroepen dat de 

aandoening dermate levensbedreigend is dat zich bij herval een onmiddellijke behandeling in het Rijk 

opdringt, minstens dat verweerster op 32.09.2014 onder verwijzing naar het verslag van haar arts-

adviseur van 18..09.2014 niet heeft geantwoord op de noodzaak aan een gepaste behandeling van het 

manifeste lymfeoedeem. 

6. Dat verweerster aldus tot een materieel gebrekkig gemotiveerd oordeel is gekomen, en minstens de  

bepalingen van art. 9ter § 1 Vr.W. 15.12.1980 en art. 9ter § 3, 5° Vr.W. 15.12.1980 en van het 

redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel schendt, mede gelet op de verstrekkende gevolgen voor het 

leven en de fysieke integriteit van verzoeker, zodat de thans bestreden beslissing in elk geval moet 

worden vernietigd.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt het volgende in haar nota met opmerkingen: 

 

“Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van artikel 9ter, §3, 5° van de 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

Verzoekster stelt dat voormelde bepalingen geschonden zijn doordat in het standaard medisch 

getuigschrift d.d. 3 augustus 2014 en het medisch attest d.d. 13 juni 2014 door de twee geneesheren-

specialisten van verzoekster wordt geattesteerd dat zij thans lijdt aan een manifest lymfeoedeem en dat 

uit het verslag van 26 september 2014, afgedrukt na actualisatie op 17 oktober 2014, blijkt dat 

verzoekster tevens een mamacarcinoom had type tumor met een hoger risico op herval zodat er een 

grotere kans is op recidief en bij herval een onmiddellijke behandeling in het Rijk noodzakelijk is. 

Verzoekster stelt dat dit ten onrechte door de ambtenaar-geneesheer niet weerhouden werd als ‘nieuw 

element’ niettegenstaande dit wel degelijk nieuwe elementen uitmaken in verhouding tot de situatie op 

19 juli 2012 toen verzoekster nog radiotherapie en een behandeling met Herceptine diende te 

ondergaan. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de Raad bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht niet bevoegd is zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. (RvV, 29 maart 2012, nr. 78 303) 

De thans bestreden beslissing werd genomen op basis van artikel 9ter, §3, 5° van de 

Vreemdelingenwet, hierbij steunend op het advies van de ambtenaar-geneesheer van 18 september 

2014. 

Artikel 9ter, §3, 5° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

5° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, §2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

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

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

de huidige bepaling.” 

In dit verband, dient vooreerst te worden benadrukt dat de thans bestreden beslissing dateert van 23 

september 2014, zodat verzoekster zich niet dienstig kan beroepen op het verslag van 26 september 

2014 dat zij thans in het kader van huidig beroep als vijfde stuk bij haar verzoekschrift voegt. 

De regelmatigheid van de thans bestreden beslissing dient immers te worden beoordeeld in functie van 

de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van een beslissing kon beschikken. Het 

bestuur kon op het moment van het tot standkomen van de bestreden beslissing geen rekening houden 

met dit nieuwe overtuigingsstuk dat verzoekster voegt bij haar verzoekschrift. Dat stuk kan derhalve niet 
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dienstig worden aangevoerd. (zie: RvS, 1 september 1999, nr. 81.172; RvS, 19 november 2002, nr. 

112.681) 

Verzoekster kan zich in haar betoog derhalve niet baseren op het verslag van 26 september 2014 om te 

stellen dat uit dit verslag nieuwe elementen zouden blijken en het advies van de ambtenaar-geneesheer 

kennelijk foutief of onredelijk zou zijn. 

Uit het administratief dossier, onder meer het advies d.d. 13 maart 2014 van de ambtenaar-geneesheer, 

blijkt ontegensprekelijk dat de in het kader van de aanvraag d.d. 9 augustus 2014 aangevoerde 

aandoening lymfoedeem en de ter zake voorgeschreven behandelingen, reeds in het kader van de 

eerste aanvraag ex artikel 9ter van 19 juli 2012 werden ingeroepen en waaromtrent de ambtenaar-

geneesheer in zijn advies d.d. 13 maart 2014 heeft vastgesteld dat de medische behandeling in het land 

van herkomst beschikbaar en toegankelijk is. 

Verzoekster toont met haar betoog dan ook niet aan dat het kennelijk foutief of kennelijk onredelijk zou 

zijn van de ambtenaar-geneesheer en van verwerende partij om te oordelen dat dit geen nieuwe 

elementen uitmaken. 

Het theoretisch betoog van verzoekster omtrent het begrip ‘nieuw element’ laat evenmin toe tot dergelijk 

besluit te komen. 

De thans bestreden beslissing is de onontvankelijkheidsbeslissing d.d. 23 september 2014, doch niet de 

ongegrondheidsbeslissing d.d. 14 maart 2014. In het kader van huidig beroep kan verzoekster dan ook 

niet dienstig een betoog voeren tegen de beslissing d.d. 14 maart 2014 en het medisch advies dat ter 

zake door de ambtenaar-geneesheer werd opgesteld. Verzoekster had de mogelijkheid om tegen de 

beslissing d.d. 14 maart 2014 een annulatieberoep bij de Raad in te dienen indien zij dit nodig achtte, 

doch heeft nagelaten zulks te doen. 

Uit wat voorafgaat, blijkt dat verzoekster met haar betoog niet aantoont met welke feiten en elementen 

die verwerende partij kende op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen zij geen 

rekening zou hebben gehouden, noch dat zij die niet correct zou hebben beoordeeld. 

Zij toont evenmin aan dat er een kennelijke wanverhouding zou bestaan tussen de overwegingen die de 

bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van die beslissing. 

Het middel is ongegrond.” 

 

3.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij een onderzoek naar de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De 

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

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624). Nazicht van de materiële motivering houdt in casu nazicht in van de aangevoerde 

schending van artikel 9ter, § 3, 5° van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet luidde op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing 

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. 
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§ 1/1 

De toekenning van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan worden geweigerd aan 

de vreemdeling die zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum door de ambtenaar-

geneesheer of de geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde of de door de minister 

of zijn gemachtigde aangestelde deskundige en hiervoor ten laatste binnen de vijftien dagen na het 

verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft. 

§ 2 

Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, eerste lid, aan door middel van een 

identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden: 

1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene; 

2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het 

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 

3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; 

4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene. 

De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschillende bewijselementen die, samen 

genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op 

voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° 

en 4°, en minstens één van de elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°. 

De verplichting om zijn identiteit aan te tonen is niet van toepassing op de asielzoeker wiens 

asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 

van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep 

heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is 

uitgesproken. De vreemdeling die van deze vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de aanvraag. 

§ 3 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat; 

2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 

wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat; 

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° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

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

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

verblijf in het Rijk; 

5° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

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

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

de huidige bepaling. 

§ 4 

De vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van deze bepaling, wanneer de minister of zijn 

gemachtigde van oordeel is dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene 

handelingen gepleegd heeft bedoeld in artikel 55/4. 

(…)” (eigen onderlijning) 

 

De Raad wijst er op dat het motief van de bestreden beslissing erin bestaat dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet op grond van § 3, 5° van 

ditzelfde wetsartikel onontvankelijk wordt verklaard omdat de ingeroepen elementen ter ondersteuning 

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

augustus 2014 reeds werden ingeroepen in het kader van haar aanvraag van 19 juli 2012, terwijl haar 

gezondheidstoestand ongewijzigd zou zijn ten aanzien van de eerder ingediende aanvraag en het nieuw 

voorgelegde medisch getuigschrift slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand 

bevestigt. Voorts zou er in de beslissing van 14 maart 2014, die betrekking heeft op de eerste aanvraag 

reeds uitgebreid zijn ingegaan op gezondheidstoestand van de verzoekende partij en de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen in haar land van herkomst. 

 

Dit determinerend motief is correct en vindt steun in het administratief dossier. De verzoekende partij 

geeft in het middel aan dat in de aanvraag, waarvan de beslissing het voorwerp is van het geding dat zij 

thans lijdt aan een “manifest lymfeoedeem”, waarvan zij meent dat het een nieuw element is. Daarnaast 

stelt zij dat uit het verslag van 26 september 2015, toegevoegd aan het verzoekschrift, blijkt dat zij zou 
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lijden aan een mamacarcinoom type tumor met een hoger risico op herval. Met betrekking tot 

laatstgenoemde element dient te worden opgemerkt dat deze informatie dateert van na het nemen van 

de bestreden beslissing op 23 september 2014, zodat de verwerende partij niet verweten kan worden bij 

het nemen van de bestreden beslissing hiermee geen rekening te hebben gehouden. De Raad herhaalt 

bovendien dat het niet tot zijn bevoegdheid behoort het oordeel van de verwerende partij over te doen, 

gelet op zijn annulatiebevoegdheid.  

 

De bewering dat de problematiek van het lymfeoedeem in de rechterarm een nieuw element zou zijn, is 

manifest onjuist. In haar eerste aanvraag gesteund op artikel 9ter van de vreemdelingenwet en de 

daaraan toegevoegde medische stukken wordt deze aandoening meermaals gesignaleerd en de arts 

van de verwerende partij heeft ook rekening gehouden met deze toestand bij de beoordeling van de 

eerdere aanvraag. Tevens blijkt duidelijk uit genoemde stukken dat de verzoekende partij reeds een 

behandeling ondergaat voor deze aandoening. Zo vermeldt het standaard medisch getuigschrift van 6 

juli 2012 dat verzoekende partij sinds 19 april 2012 lymfedrainage krijgt aan de rechterarm. Ook in het 

medisch attest van 4 juli 2012 toegevoegd aan de eerste aanvraag wordt onder meer verklaard dat 

lymfedrainage inmiddels is gestart. 

 

In het advies van 13 maart 2014 dat leidde tot de beslissing van 14 maart 2014 die de eerdere aanvraag 

ontvankelijk doch ongegrond verklaarde, wordt gelezen: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon 

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 19.07.2012. 

Door de betrokkene werden de volgende medische getuigschriften/verslagen voorgelegd ter staving van 

de aanvraag: 

- Consultatieverslag d.d. 04/07/2012, opgesteld door dr. C.L. (...), medisch oncoloog (raadpleging 

oncotogie in het A.Z. Klina in Brasschaat op 14/05/2012). 

- Medisch getuigschrift d.d. 06/07/2012, opgesteld door dr. B.V.H. (...), Fedasil Opvangcentrum voor 

asielzoekers in Kapellen. 

Ik meen het dossier zoals het nu voorligt te kunnen beoordelen, spijts het gebrek aan actualisering van 

de medische informatie door de aanvrager sinds 06/07/2012. 

Uit een studie van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt 

dat bij deze 36-jarige vrouw in oktober 2011 een tumor in de rechterborst gediagnosticeerd werd. 

Het bleek te gaan om een matig gedifferentieerd ductaal adenocarcinoma, pT1c(1.4cm)pNOcMO, 

hormoonreceptoren positief, neu 3+, FISH positief. 

Haar initiële behandeling (in Armenië) bestond uit een tumorectomie en een okselevidement rechts en 

adjuvante chemotherapie (3x CEF?, 3x Taxotere; laatste chemo 21/03/2012). 

In België werd de betrokkene bijkomend behandeld met radiothérapie (van 08/05/2012 tot einde juni 

2012), adjuvante hormoontherapie onder vorm van Nolvadex 20 mg (farmaceutische stof tamoxifen) 

(sinds 18/04/2012) en Herceptin IV 1x/3 weken (farmaceutische stof trastuzumab) (sinds 23/05/2012; er 

waren in totaal 18 behandelingen gepland). 

We noteren verder dat er bij de betrokkene ook sprake was van matig lymfoedeem van de rechterarm, 

waarvoor lymfedrainage sinds 19/04/2012. 

Dr. Van Hove vermeldde in het medisch getuigschrift van 06/07/2012 nog dat de betrokkene nog 15 x 

een Herceptin-infuus diende te krijgen (met een voorziene duur van de noodzakelijke behandeling van 

10 maanden), dat er met de lopende behandeling een gunstige evolutie was en dat regelmatige controle 

bij een oncoloog noodzakelijk was. 

Samengevat betreft het hier dus een 36-jarige vrouw met borstkanker, gediagnosticeerd in oktober 2011 

en behandeld met borstsparende heelkunde (tumorectomie en okselevidement rechts) en adjuvante 

chemotherapie in Amnenië, alsook met radiotherapie (mei - juni 2012), adjuvante hormonale therapie 

(Nolvadex; sinds 18/04/2012) en Herceptin (sinds 23/05/2012; in totaal 18 behandelingen gepland) in 

België. Omwille van matig lymfoedeem van de rechterarm werd de betrokkene ook behandeld met 

lymfedrainage. 

We beschikken niet over bijkomende medische getuigschriften/verslagen aangaande de verdere 

evolutie van de beschreven oncologische problematiek en de verdere medische (oncotogische) zorgen 

na juli 2012. Wat betreft de behandeling met Herceptin dienen we evenwel op te merken dat de 

vooropgestelde behandelingstermijn intussen verstreken is; de voorziene behandelingsduur van 

adjuvante hormonale therapie met tamoxifen bedraagt in principe 5 jaar en loopt met andere woorden 

nog tot april 2017. 

Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt niet 

dat er bij de betrokkene sprake is van een actuele strikte medische contra-indicatie om te reizen. 
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Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt niet 

dat mantelzorg op dit ogenblik strikt medisch vereist is bi] de betrokkene. 

Wat betreft de beschikbaarheid van de medische behandeling en opvolging in het land van herkomst, 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank1 : 

o van lokale artsen die in het tand van herkomst werken en contractuel aangenomen werden door de 

Medische Adviesdienst van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties2 

van 19/03/2012 met het uniek kenmerknummer AM-2406- 

2012. 

o van lokale artsen die in het land van herkomst werken en contractueel aangenomen werden door de 

Medische Adviesdienst van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

van 30/09/2013 met het uniek kenmerknummer AM-3050- 

2013. 

Lijsten van geregistreerde geneesmiddelen van het Scientific Centre of Drug and Médical Technology 

Expertise (SCDMTE) in Armenië, bekomen via http://www.Dharm.am/iurdocs2. DhD?po=13&lanoid=2 

(geraadpleegd op 24/02/2014): o.a. Zitazonium (farmaceutische stof tamoxifen) is geregistreerd en op 

voorschrift verkrijgbaar in Armenië. 

Informatie bekomen via http://www.doctors.am/ (geraadpleegd op 24/02/2014). 

Informatie bekomen via http://www.armeniamedicalcenter.am/en/index.html (geraadpleegd op 

24/02/2014). 

Uit deze informatie blijkt dat medicamenteuze behandeling met tamoxifen beschikbaar is in Armenië. 

Behandeling/opvolging door een oncoloog is beschikbaar in Armenië. 

Ook kinesitherapie (fysiotherapie) Is beschikbaar in Armenië; op basis van de ter staving van de 

aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen kan evenwel niet met zekerheid bevestigd 

worden dat de betrokkene in verband met het beschreven lymfoedeem van de rechterarm nog steeds 

kinesitherapie (lymfedrainage) krijgt. 

Wat betreft de toegankelijkheid van de medische behandeling en opvolging in het land van herkomst, 

Armenië: 

Verwijzend naar de Nota Toegankelijkheid van de zorgen in het herkomstland of land van gewoonlijk 

verblijf d.d. 12/03/2014: 

"Een bepaald type gezondheidszorgen en zorgen voor welbepaalde aandoeningen wordt door de staat 

betaald. Daarnaast krijgen mensen die behoren tot bepaalde sociaal kwetsbare groepen een breder 

pakket van zorgen gratis. 

In de andere gevallen moeten de burgers zelf betalen voor zorgen. 

Er is geen ziekteverzekering, onderstaande staatstussenkomsten zijn automatisch van toepassing op 

alle Armeense burgers. 

---- 

1 Het Med-COI project is een project rond uitwisselen van bestaande informatie, beste praktijkvoering 

en ontwikkelen van een gemeenschappelijke aanpak in het verzamelen en gebruik van medische COI 

(country of origin information); het MedCOI- project is gebaseerd op een initiatief van de Nederlandse 

Immlgratie- en Naturalisatiedienst, Bureau Medische Advisering, telt 17 partners (16 Europese landen 

en het International Centre for Migration Policy Development) en wordt gefinancierd door het European 

Refugee Fund). 

Disclaimer: De geleverde informatie is beperkt tot de beschikbaarheid van medische behandeling, 

gewoonlijk in een welbepaalde kliniek of gezondheidsinstelling, in het land van herkomst; er zijn geen 

gegevens bij over de toegankelijkheid van de behandeling. 

2 Deze dokters, die gegarandeerd anoniem blijven, werden gevonden doorbemiddeling van het 

Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en zijn ambassades overzee. Zij werden vervolgens 

contractuel aangenomen door de Medische Adviesdienst van het Nederlandse Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (IND). Deze dokters bezorgen de informatie over de 

beschikbaarheid van behandelingen in de landen waar ze actief zijn. 

---- 

Er bestaat een pakket gratis gezondheidszorg (zorgen en medicatie) voor iedereen: basiszorg3 Hiertoe 

behoren ambulante en poliklinische zorgen, onder andere onderzoeken en behandelingen door niet-

gespecialiseerde artsen (generalisten/huisartsen), radiografieën, laboratorium-analyses. 

Onder de categorie ambulante en poliklinische zorgen vallen4 zorgen door: pediaters, neurologen, keel- 

neusoor-specialisten, endocrinologen, gastro-enterologen, urologen, cardiologen, oftalmologen (oog), 

stomatologen (maag), oncologen, verloskundigen, gynaecologen, logopedisten, infectiologen, 

longspecialisten, dermatologen, venerologen, fysiotherapeuten (kiné), traumatologen en orthopedisten. 

Ook voor kwetsbare groepen zijn er speciale voorzieningen5 Definitie: 
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* Arme families (weinig middelen en hoge vaste kosten: zieke terugkeerders komen in aanmerking) 

* Gehandicapten (krijgen ook protheses en toegang tot rehabilitatiecentra) 

- > alleenstaande gepensioneerden krijgen 50 % korting op hun medicatie, gepensioneerden krijgen 30 

% korting op hun medicatie. 

Welke extra gratis zorgen krijgen ze? 

Mensen die tot deze categorieën behoren, krijgen ook de gespecialiseerde zorgen en de benodigde 

medicijnen gratis. Ze hebben toegang tot dezelfde zorginstellingen. 

Betrokkene legt geen bewijs van arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen elementen in 

het dossier die erop wijzen dat betrokkene geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in haar land 

van oorsprong. We kunnen er dus vanuitgaan dat betrokkene zelf zou kunnen instaan voor de kosten 

die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient bovendien verwezen te worden naar de 

rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en 

dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene geen reden is om te 

besluiten tot een schending van artikel 3 van het E V.RM" (Arrest nr. 81574 van 23 mei 2012) " 

Uit deze informatie kunnen we besluiten dat er geen bezwaren zijn wat betreft de toegankelijkheid van 

de medische zorgen in het land van herkomst, Armenië. 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat dit matig gedifferentieerd ductaat 

adenocarcinoma bij de betrokkene, gediagnosticeerd in oktober 2011 en behandeld met borstsparende 

heelkunde (tumorectomie en okselevidement rechts), adjuvante chemotherapie, radiotherapie en 

Herceptin en waarvoor nog lopende hormonale therapie met tamoxifen, alsook matig lymfoedeem van 

de rechterarm, hoewel dit kan beschouwd worden ais een medische problematiek die een reëel risico 

kan inhouden voor haar leven of fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld wordt, geen reëel 

risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien medische behandeling en 

opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Armenië Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook 

geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland, Armenië.” 

 

Uit dit advies blijkt dat het lymfeoedeem duidelijk kenbaar is gemaakt aan de verwerende partij ter 

gelegenheid van de eerdere aanvraag en dat de verwerende partij met deze toestand heeft rekening 

gehouden. Tegen de beslissing van 14 maart 2014 werd overigens geen beroep ingediend. Het betoog 

van verzoekster mist feitelijke grondslag. 

 

Uit de stukken toegevoegd aan de tweede aanvraag die aanleiding gaf tot de bestreden beslissing, 

blijkt, zoals in de bestreden beslissing terecht wordt gemotiveerd, slechts een bevestiging van de 

gezondheidstoestand van de verzoekende partij. Zo maakt het standaard medisch getuigschrift van 3 

augustus 2014 melding van het lymfeoedeem in de rechterarm, waarvoor de verzoekende partij 2 maal 

per week een manuele lymfedrainage ondergaat en waarbij deze therapie als noodzakelijk wordt 

aangemerkt. Er wordt melding gemaakt van de lymfoveneuze derivatie in de rechterbovenarm in januari 

en mei 2014. In het medisch verslag van 13 juni 2014 wordt zelfs vermeld dat er duidelijk sprake is van 

een verbetering van het lymfeoedeem in de rechterbovenarm sinds genoemde ingreep. 

 

Het feit dat de verzoekende partij eind september 2014 controle dient te ondergaan en dat de arts K.Q. 

in een attest van 1 augustus 2014 verklaart van verzoekende partij “onder regelmatige medische 

controle moet blijven” doet geen afbreuk aan het voorgaande en wijst op zich niet op een nieuw element 

in de medische toestand van de verzoekende partij, temeer uit de medische stukken in het administratief 

dossier blijkt dat zij regelmatig werd, wordt en dient te worden opgevolgd.  

 

In zoverre de verzoekende partij haar grieven richt tegen voornoemde beslissing van 14 maart 2014 

inzake de eerdere aanvraag, dient te worden opgemerkt dat deze beslissing niet het voorwerp uitmaakt 

van onderhavig beroep, zodat dit onderdeel van het betoog niet dienstig is. De verwerende partij kan 

worden bijgetreden waar zij in haar nota opmerkt dat de verzoekende partij de mogelijkheid had om 

tegen de beslissing van 14 maart 2014 een annulatieberoep in te dienen, doch heeft nagelaten dit te 

doen. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De schending van de materiële motiveringsplicht en van artikel 9ter, § 3, 5° van 

de vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. Gelet op het voorgaande kan evenmin een 

schending van de  aangevoerde beginselen van behoorlijk bestuur worden vastgesteld. Enig 
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onzorgvuldig handelen wordt niet aangetoond en evenmin blijkt dat de beslissing kennelijk onredelijk is 

genomen. 

 

Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan slechts vastgesteld worden wanneer men op zicht van 

de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. 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) wat in casu niet het geval is. 

 

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

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze 

die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is 

ongegrond. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf juni tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 

 


