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 nr. 186 011 van 27 april 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Wit-Russische nationaliteit te zijn en die 

handelen in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig kind X, op 

23 december 2013 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, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 22 november 2013 waarbij een 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 ongegrond 

wordt verklaard. 

 

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 1 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. HERSSENS, die loco advocaat H. VAN VRECKOM 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers dienden op 10 april 2009 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) .  
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1.2. Op 27 januari 2010 werd de in punt 1.1. bedoelde aanvraag ontvankelijk verklaard. Op 24 januari 

2013 werd deze aanvraag ongegrond verklaard. Deze beslissing werd vernietigd bij arrest nr. 110 833 

van 27 september 2013. 

 

1.3. Op 20 november 2013 heeft de arts-adviseur opnieuw een advies opgesteld. 

 

1.4. Op 22 november 2013 verklaarde de verwerende partij de in punt 1.1. bedoelde aanvraag 

ongegrond. Dit betreft de bestreden beslissing. Zij is gemotiveerd als volgt: 

 

“Deze beslissing vervangt de beslissing van 24.01.2013 

Mijnheer de Burgemeester, 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 10.04.2009 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

B.D. (...) + echtgenote T.E. (...) + kind B.D. (..)  

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, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 27.01.2010, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

Redenen: 

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. 

We verwijzen naar het medisch verslag opgesteld door de arts-adviseur op 20.11.2013 (zie gesloten 

omslag in bijlage). 

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 

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. 

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene 

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Een eventuele onmogelijkheid tot reizen 

zal bij de uitvoering van een verwijdering onderzocht worden.(...)”. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Uit de bespreking van onderstaand middel blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn.  

 

2.1. In een enig middel werpen verzoekers op,   

 

“Kennelijk gebrek aan materiële en formele motivering in strijd met het artikel 9ter van de wet van 15 

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

van vreemdelingen, artikel 62 van de Vreemdelingenwet, de artikelen 2 tot en met 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de formele motivering van bestuurshandelingen en schending van het algemeen 

rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, met name het algemeen rechtsbeginsel van de zorgvuldigheid, 

schending van artikel 3 E.V.R.M., schending van het recht van verdediging;”. 

 

Verzoekers betogen als volgt: 

 

“De aangehaalde wetsbepalingen leggen de verplichting tot formele en materiële motivering vast die op 

de verwerende partij rust, net als de plicht om zich niet schuldig te maken aan machtsoverschrijding. 

Deze motiveringsplicht heeft "drie onlosmakelijk met elkaar verbonden verplichtingen tot gevolg, 

1. motieven van de rechtshandeling moeten kenbaar zijn 

2. zij moeten beantwoorden aan de realiteit 

3. tenslotte moeten zij draagkrachtig zijn en deze beslissing effectief verantwoorden". 

Deze verplichting houdt in dat de beslissing op grond waarvan de vestiging geweigerd is aan eisende 

partij niet alleen uitdrukkelijk gemotiveerd moet zijn, maar dat de motieven aangehaald in de bestreden 

beslissing ook afdoende moeten zijn. 
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Bijgevolg moet de omvang van de motivering aangepast zijn aan het belang van de beslissing alsook 

dat de ingeroepen redenen van toepassing moeten zijn en de beslissing moeten verantwoorden. 

De bestreden beslissing en het advies 

De bestreden beslissing van 22.11.2013 is samenvattend als volgt gemotiveerd: (...) 

Het advies van de arts-adviseur van 20.11.2013 vermeldt namelijk met betrekking tot [D.]: 

(...) 

2. De beoordeling van de ziekte door de arts-adviseur  

2.1. 

De verwerende partij en de arts-adviseur zijn van mening dat de aandoening van Daniël niet een directe 

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

een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land 

van herkomst of het land waar men verblijft. 

Dit antwoord is echter stereotiep en de eisers blijven zich nog steeds — zelfs na het tweede advies van 

20.11.2013 - de vraag stellen 'waarom' de aandoening van hun zoon geen aandoening is die een reëel 

risico inhoudt voor zijn leven. 

Indien de arts-adviseur meer specifieke informatie nodig had, had deze deze al lang kunnen opvragen, 

quod non. 

Er kan immers in dit dossier niet ontkend worden dat de verwerende partij meer dan 4,5 jaar hebben 

gewacht alvorens een beslissing ten gronde te nemen. 

Op de vraag 'waarom' antwoordt de arts-adviseur duidelijk onvoldoende en niet in overeenstemming met 

de medische attesten waarbij de arts-adviseur nalaat voldoende te verklaren waarom hij de inhoud van 

de medische attesten niet aanvaardt. 

Dit is toch essentieel in het kader van een aanvraag op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet, zeker 

waar de arts-adviseur niet de nodige stappen neemt om [D.] zelf te onderzoeken en zich juist steunt op 

de medische attesten die de eisers voorleggen. 

De vraag 'waarom' is de aandoening van hun zoon geen aandoening die een reëel risico inhoudt voor 

zijn leven of fysieke integriteit of op een onmenselijke of vernederende behandeling, is duidelijk 

onvoldoende beantwoord. 

2.2. 

Daniël heeft een congenitaal alternerend convergent strabisme waarvoor hij in 2012 gehospitaliseerd is 

geweest. Een nieuwe afspraak is in april vastgesteld voor het voorbereiden van de te komen tweede 

operatie. 

Het advies van de arts-adviseur waar deze stelt dat er geen hospitalisaties zijn geweest, stemt dan ook 

niet overeen met de realiteit. 

Bovendien, een regelmatige opvolging door een oogarts en de nabijheid van een ziekenhuis zijn 

noodzakelijk. 

Dit wordt vermeld in de medische attesten. 

Het ontberen van deze opvolging, houdt een reëel risico in voor het leven of de fysieke integriteit van 

[D.], minstens is er een risico op vernederende of onmenselijke behandelingen. 

De gezondheid van zijn ogen zullen gecompromitteerd worden, volgens Dr Mestdagh. 

Een nieuwe operatie is in de komende maanden voorzien.  

Hoewel deze gegevens ook reeds werden aangehaald in het verzoekschrift dat werd ingediend bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen de beslissing van 24.01.2013 die werd ingetrokken, heeft 

de verwerende partij nog steeds nagelaten zich hieromtrent te informeren, en heeft de verwerende partij 

nagelaten om [D.] aan een medisch onderzoek te onderwerpen. 

De arts-adviseur motiveert onvoldoende waarom een opvolging niet noodzakelijk zou zijn. 

2.3. 

De arts-adviseur gaat volledig voorbij aan het feit dat het in casu een opvolging nodig is daar het 

strabisme waaraan [D.] lijdt een beperking is in het dagelijkse leven. 

De arts-adviseur gaat volledig voorbij aan het feit dat deze opvolging voor Daniël niet beschikbaar is in 

zijn land van herkomst. 

De eisers hebben in hun aanvraag op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet verwezen naar de 

situatie in Wit-Rusland. 

Er werd o.a. naar het verslag van de Speciale Verslaggever van de Verenigde Naties verwezen. 

Dr Mestdagh bevestigt dat er niet naar Wit-Rusland kan gereisd worden nu de oogzorg minder goed 

ontwikkeld is in Wit-Rusland in vergelijking met België. 

De catastrofale toestand van het gezondheidssysteem wordt ook niet betwist door de verwerende partij 

noch door de arts-adviseur, niet in de eerste beslissing die werd vernietigd, noch in de huidige 

bestreden beslissing van 22.11.2013. 

De arts-adviseur laat nog steeds na te oordelen of de specifieke noodzakelijke behandeling beschikbaar 

is in Wit-Rusland. 
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2.5. 

De gesloten omslag in dewelke 'het waarom' zou moeten worden verhuld, brengt weinig verheldering. 

De eisers stellen nog steeds vast dat de raad voor vreemdelingenbetwistingen eveneens kan vaststellen 

dat er aan de materiële motiveringsplicht niet is voldaan. 

De motieven, zijnde het waarom, dient in de beslissing of het verslag van de arts-adviseur te worden 

veruitwendigd. De redenen waarom men zich niet kan vinden in de vaststellingen van de arts-

specialisten, dienen in de beslissing of het verslag van de arts-adviseur te worden veruitwendigd. 

De onvoldoende motivering druist in met het feit dat de motivering van een beslissing evenredig moet 

zijn met het belang ervan. 

In casu heeft deze beslissing voor de eisers zeer ver strekkende gevolgen daar deze oordeelt over hun 

verblijf. 

Deze onvoldoende motivering van de dienst vreemdelingenzaken staat dan ook in contrast met het 

belang van de beslissing voor de eisers. Bovendien is het zo dat wanneer een bestuur een 

discretionaire bevoegdheid heeft in het nemen van beslissingen, deze uitgebreider gemotiveerd dienen 

te worden. 

Derhalve begrijpen de eisers niet hoe de verwerende partij nu kan gekomen zijn tot een beslissing 

waarbij zij stelt dat de aandoening van [D.] niet levensbedreigend is of dat er geen risico zou zijn op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, nu uit de aanvraag artikel 9ter en de medische documenten 

duidelijk tot uiting komt dat de ziekte ernstig is en een opvolging eist. 

Gezien de eisers de motieven niet begrijpen die dienst vreemdelingenzaken aanvoert, hen aldus niet in 

staat stelt deze te begrijpen op welke feitelijke gegevens de bestreden beslissing haar steun vindt, is er 

derhalve niet voldaan aan de motiveringsplicht. 

Zodoende komt de verwerende partij tot een onredelijke beslissing. 

Een rechtshandeling die niet voldoet aan de motiveringsplicht zoals vermeld in artikel 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, maakt deze 

handeling nietig gezien dit een schending is van een substantiële vormvereiste. 

2.6. 

De dienst vreemdelingenzaken dient eveneens te motiveren indien zij de aanvraag ongegrond wenst te 

verklaren of de eiser een levensbedreigende aandoening heeft of niet op heden dit verband houdt met 

het feit of hij hier ten lande toegang heeft tot de nodige geneesmiddelen. 

De dienst vreemdelingenzaken heeft het nagelaten om ook maar op enige wijze na te gaan of er een 

toegang bestaat in het land van herkomst van de eisers tot de nodige medicijnen/medische 

behandeling. 

Ook op dit punt schiet de motiveringsplicht van de verwerende partij ernstig tekort. 

2.7. 

Dat indien de arts-adviseur meer specifieke informatie nodig had, deze al lang had kunnen opvragen. 

Er kan immers in dit dossier niet ontkend worden dat eisers zoveel mogelijk informatie hebben bezorgd 

en dat de verwerende partij meer dan 2 jaar hebben gewacht alvorens een beslissing ten gronde te 

nemen. 

2.8. 

Dat de bestreden beslissing helemaal niet is gemotiveerd omtrent de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de nodige medische zorgen, wat een kennelijk gebrek aan formele motivering 

uitmaakt, in strijd met de artikelen 9ter §1,1° en 62 en artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de formele motivering van bestuurshandelingen; 

Dat omwille van deze tekortkoming de bestreden beslissing een kennelijk gebrek aan formele motivering 

vertoont in strijd met de hierboven aangehaalde wetsbepalingen. 

2.9. 

Overwegende dat de arts-adviseur, die geen diploma heeft in de rechten, een interpretatie geeft van het 

artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980 en eveneens rechtspraak aanhaalt van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens, wat duidelijk buiten de competentie en bevoegdheid van de arts-adviseur 

valt maar die krachtens artikel 9 ter §1, vierde lid de bevoegdheid heeft om te onderzoeken, te 

beoordelen wat het reëel risico is voor het leven of de fysieke integriteit of wat het risico is op 

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

herkomst of het land waar hij verblijft, alsook de mogelijkheden zijn van en de toegankelijkheid tot 

behandeling in het land van herkomst of het land waar de betrokkene verblijft maar om de vermelde 

ziekte in het medisch getuigschrift te beoordelen, evenals de graad van ernst en de noodzakelijk 

geachte behandeling. 

Artikel 9ter §3, 4° van de wet van 15 december 1980 stelt eveneens dat de ambtenaar-geneesheer ook 

kan vaststellen dat de ziekte kennelijk niet zou beantwoorden als een ziekte zoals voorzien in artikel 

9ter. §1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 
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Dat echter, de beoordeling die in casu is gebeurd door de arts-adviseur in het advies van 20.11.2013 

een juridische interpretatie en beoordeling is van het artikel 3 van het EVRM, waarbij rechtspraak wordt 

aangehaald van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, wat niet tot de bevoegdheid behoort 

van iemand van een deskundige met een diploma geneeskunde. 

Dat het artikel 9 ter, §1, vijfde lid bepaalt dat de arts-adviseur, indien hij dit nodig acht, de vreemdeling 

kan onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen, maar dit is in casu niet gebeurd, 

dit terwijl de arts-adviseur wel een beoordeling geeft van de graad van ernst die vereist zou worden door 

het artikel 3 van het EVRM, zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; 

Dat een dergelijke beoordeling een juridische beoordeling is, namelijk een beoordeling, rekening 

houdende met de maatstaven die worden vastgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens, in het advies van de arts-adviseur. 

Dat het advies van de arts-adviseur bezwaarlijk kan worden beschouwd als een medisch advies voor de 

verwerende partij, maar is opgesteld als een juridisch advies, dat is opgesteld door een niet- 

deskundige, gezien de arts-adviseur geen jurist is en dus niet de bevoegdheid heeft om een dergelijk 

juridisch advies op te stellen. 

Dat daarom de bestreden beslissing moet worden geschorst en vernietigd omwille van schending van 

het artikel het 9ter §1, 1° en 5° en van het artikel 9ter, § 3, 4° van de wet van 15 december 1980, in 

combinatie met artikel 62 van de wet van 15 december 1980, maar ook gelet op de schending van de 

artikelen 1 tot 3 van de wet van 19 juli 1991, gelet op het formeel gebrek aan motivering van de 

bestreden beslissing omtrent het beweerde gebrek van graad van ernst zoals vereist door het artikel 3 

van het EVRM. 

Het staat aldus buiten kijf dat de bestreden beslissing met betrekking tot de medische verblijfsaanvraag 

allesbehalve beantwoordt aan een afdoende motivering, die het volgende inhoudt: "Iedere 

bestuurshandeling moet worden gedragen door motieven die zowel in rechte als in feite aanvaardbaar 

en redelijk moeten zijn. De burger moet begrijpen waarom hij een bepaalde beslissing krijgt. Dit houdt in 

dat de motivering in de hem betekende beslissing zelf moet staan. De motiveringsplicht gaat echter 

verder dan de louter formele motivering en legt de nadruk op de kwaliteit van de motivering 

 Een goed gemotiveerde beslissing is een beslissing die de burger kan begrijpen. Het gebruik van 

standaardformules of te algemene formuleringen is bijgevolg ontoereikende (zie 

http://www.federaalombudsman.be/nl/inhoud/ombudsnormen. geraadpleegd op 26.12.2013).” 

 

2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet verplichten de overheid in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op 

een “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, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing 

te dragen. 

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

2.3. De bestreden beslissing steunt op de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet “zoals 

vervangen door Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen.” Deze 

bepaling 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. 
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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.(...)”. 

 

2.4. Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in 

die onafhankelijk van elkaar moeten worden getoetst. De duidelijke bewoordingen van artikel 9ter, § 1, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet, waarin de verschillende mogelijkheden naast elkaar zijn geplaatst, 

vergen geen nadere interpretatie en laten geenszins toe te besluiten dat indien er geen reëel risico is 

voor het leven of de fysieke integriteit van de betrokkene, er dan ook geen reëel risico is op een 

onmenselijke of vernederende behandeling door een gebrek aan adequate behandeling in het land van 

herkomst (cf. RvS 19 juni 2013, nr. 223.961, RvS 28 november 2013, nrs. 225.632 en 225.633 en RvS 

16 oktober 2014, nr. 228.778). Het gaat om verschillende hypotheses waarvan de laatste losstaat van 

en verder gaat dan de voorziene hypotheses inzake een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit die de basisvereiste voor de toepassing van artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (hierna: EVRM; cf. RvS 28 november 2013, nrs. 

225.632 en 225.633 en RvS 29 januari 2014, nr. 226.651) omvatten en de zogenaamde hoge drempel 

bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Concreet houdt 

artikel 9 ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet in dat er enerzijds gevallen zijn van een 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.5. De bestreden beslissing verklaart de ingediende aanvraag om verblijfsmachtiging om medische 

redenen ongegrond en verwijst hierbij naar het medisch advies van de arts-adviseur van 20 november 

2013. Dit advies van de arts-adviseur waarop de bestreden beslissing steunt en dat ervan deel uitmaakt, 

luidt als volgt: 

 

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

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 10.04.2009. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

I. Medische voorgeschiedenis + voorgelegde medische attesten 

Door de betrokkene wérden de volgende medische getuigschriften voorgelegd ter staving van de 

aanvraag: 

•16/3/2009, 12/8/2009, 10 augustus 2009,12 november 2009, 21 april 2010,27 juni 2011, 9/1/2012 dr. 

Mesdagh en dr. Sys, betrokkene vertoont eén congenitale strabisme, er waren echter geen 

hospitalisaties en betrokkene kan een normaal leven leiden. Op 30/6/2008 was hiervoor een ingreep. De 

resultaten zijn goed. 

•16 februari 2011, dr. De Laey, strabisme (scheef kijken), betrokkene moet gedurende enige tijd per dag 

het linkeroog afdekken. 

•30/2/2012, dr. Platteau, betrokkene werd met goed resultaat geopereerd wegens strabisme, verder 

waren er geen verwikkelingen meer. 

II. Analyse van dit medisch dossier leert mii het volgende: ^ 

Dit vijfjarig kindje werd operatief behandeld voor strabisme en de resultaten waren bevredigend. Er-

gebeurde regelmatig opvolging. Er waren geen hospitalisaties of acute opstoten. 

Er zijn verder geen medische complicaties geweest die het vermelden waard zijn. Er waren ook geen 

hospitalisaties, noch acute opstoten. 

De vermelde aandoeningen of klachten zijn niet levensbedreigend en deze medische problematiek 

houdt geen onmiddellijk gevaar in voor het leven en de fysieke integriteit van betrokkene. 

Gezien bovenvermelde, impliceert een terugkeer naar het land van herkomst geen enkele pejoratieve 

invloed op de evolutie van de aangehaalde gezondheidstoestand van de betrokkene. Zelfs onbehandeld 

is er geen risico noch voor het leven, noch voor de fysieke integriteit, noch op een vernederende of 

onmenselijke behandeling. Er wordt geen aandoening vermeld die een reëel risico voor het leven van 
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betrokkene inhoudt, hij werd hier nooit gehospitaliseerd. Ik kan dus op basis van de voorliggende 

elementen niet aannemen dat de medische toestand een reëel risico zou inhouden bij terugkeer van 

betrokkene naar zijn land van herkomst. Er waren geen verdere acute opstoten. 

III. Conclusie 

Dit medisch dossier laat niet toe het bestaan vast te stellen van een graad van ernst zoals vereist door 

artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, zoals geïnterpreteerd door het 

Europees Hof van de Rechten van de Mens dat een aandoening eist die levensbedreigend is gezien de 

kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. (EHRM 27 mei 2008, 

Grote Kamer, nr. 26565/05, N v. United Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96, D. v. United 

Kingdom.) 

Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen aandoening die een reëel risico inhoudt voor het 

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

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

het land waar hij verblijft. Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer 

naar het land van herkomst of het land waar hij verblijft. 

Ik stel bijgevolg vast dat er geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van Artikel 9ter 

van de wet van 15 december 1980 en die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel.” 

 

2.6. Een van de kernpunten van verzoekers’ betoog is dat de verwerende partij geen rekening heeft 

gehouden met en onvoldoende heeft gemotiveerd aangaande het feit dat hun zoon D. opvolging nodig 

heeft voor zijn oogaandoening. Ze stellen tevens dat de arts-adviseur heeft nagelaten te oordelen of de 

specifieke behandeling beschikbaar is in Wit-Rusland. 

 

2.7. Uit het lijvig administratief dossier haalt de Raad de medische attesten die betrekking hebben op 

verzoekers’ zoon D. Het betreft een gedetailleerd medisch attest van dr. C.M., opgesteld op 16 maart 

2009. Het advies van de arts-adviseur verwijst naar dit attest. Uit dit medisch attest blijkt dat verzoekers’ 

zoon D. voor zijn oogaandoening eenmaal, met name op 30 juni 2008, werd geopereerd. In dit medisch 

attest kan onder de rubriek “Is de regelmatige opvolging door een arts of specialist noodzakelijk? Zo ja, 

dewelke?” worden gelezen, “Ja, door oogarts (om de 4 maanden)”. Onder de rubriek, “Kan de toestand 

van patiënt verbeteren? Hoe?”, vulde de arts in, “Opvolging van visus, occlusietherapie, strabisme-

ingreep”. Onder de rubriek, “Pronostiek zonder behandeling” werd ingevuld’, “amblyopie van 1 of beide 

ogen, recidief strabisme”. Onder de rubriek “Zijn er volgens u gezondheidsrisico’s in geval van terugkeer 

naar het herkomstland?” vulde de arts in, “gezondheid van de ogen gecompromiteerd i/h geval oogzorg 

niet goed is uitgebouwd of minder toegankelijk is”. Uit de andere medische attesten die verzoekers’ 

zoon betreffen en die zich bevinden in het administratief dossier, blijkt globaal dat regelmatige controles 

plaatsgrijpen en dat telkens de noodzaak van opvolging en verdere controle wordt benadrukt. In een 

medisch attest van 12 augustus 2009 opgesteld door dr. C.M. wordt gesteld dat D. verder 4-maandelijks 

wordt opgevolgd. In een medisch attest van 17 september 2009 opgesteld door dr. C.M. wordt gesteld 

“een strikte controle, na 4 maanden, van visus en oogstand is gewenst”. In een medisch attest van 12 

november 2009 opgesteld door dr. C.M. wordt gesteld, “Een controle van visus en oogstand werd 

voorzien in december 2009”. In een medisch attest van 21 april 2010 opgesteld door prof. dr. J.J.D.L. 

wordt gesteld, “Het is nodig dat hij halfjaarlijks op controle gaat bij een oogarts”. In een medisch attest 

van 16 februari 2011 opgesteld door prof. dr. J.J.D.L. wordt gesteld dat verzoekers’ zoon D. over vier 

maand op controle moet gaan bij dr. C.M. In een medisch attest  van 9 januari 2012 opgesteld door dr. 

C.M. wordt gesteld: “We zien D. op controle. (...). De behandeling met occlusie wordt verdergezet. Voor 

een eventuele heringreep is het nog te vroeg. Een controle over 9 maanden werd afgesproken. Verdere 

follow-up is noodzakelijk”. Verder bevindt zich in het administratief dossier tevens een standaard 

medisch getuigschrift, opgesteld door dr. L.P. op 3 februari 2012. Deze noteert wat de gevolgen en 

mogelijke complicaties zijn indien de behandeling wordt stopgezet: “recidief strabisme / [onleesbaar]”. 

Onder de rubriek, “Evolutie en prognose van de aandoeningen [...]”, noteert de arts, “Momenteel gunstig 

mits regelmatige opvolging van visus, steeds kans op +/- 20% [onleesbaar], momenteel nodige 

[onleesbaar].” Onder de rubriek “Indien van toepassing: zijn er specifieke noden in verband met de 

medische opvolging? Is mantelzorg medisch vereist?” vult de arts in, “regelmatige oftalmologische 

controle [onleesbaar]”.     

 

2.8. In zijn advies stelt de arts-adviseur,  “Gezien bovenvermelde, impliceert een terugkeer naar het land 

van herkomst geen enkele pejoratieve invloed op de evolutie van de aangehaalde gezondheidstoestand 

van de betrokkene. Zelfs onbehandeld is er geen risico noch voor het leven, noch voor de fysieke 

integriteit, noch op een vernederende of onmenselijke behandeling.” Net als verzoekers begrijpt de 

Raad niet waarom de arts-adviseur tot dergelijke conclusie komt. Verzoekers kunnen worden gevolgd in 
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hun betoog dat de arts-adviseur volledig voorbijgaat aan het gegeven dat hun zoon opvolging nodig 

heeft voor zijn aandoening. Verzoekers’ zoon D. werd weliswaar succesvol geopereerd op 30 juni 2008  

en hierna bleken geen “acute opstoten” van de aandoening maar uit de in punt 2.7. vermelde medische 

attesten blijkt op constante en uitdrukkelijke wijze de noodzaak aan regelmatige oogcontroles. In het 

gedetailleerd medisch attest van dr. C.M, opgesteld op 16 maart 2009, wordt gesteld, “gezondheid van 

de ogen gecompromiteerd i/h geval oogzorg niet goed is uitgebouwd of minder toegankelijk is” en werd 

onder de rubriek, “Pronostiek zonder behandeling” ingevuld’, “amblyopie van 1 of beide ogen, recidief 

strabisme”. Deze laatste vaststelling wordt herhaald in het standaard medisch getuigschrift van 3 

februari 2012. Het kwam de arts-adviseur toe uiteen te zetten waarom de door de artsen beschreven 

gevolgen van een gebrek aan opvolging geen risico vormen voor een onmenselijke behandeling of straf, 

quod non in casu. Het komt de Raad niet toe om zelf na te gaan of “amblyopie van 1 of beide ogen, 

recidief strabisme” dat kan voortvloeien uit een gebrek aan opvolging voor de oogaandoening van 

verzoekers’ zoon wel of niet een onmenselijke behandeling of straf vormt. Ofwel vormt het gebrek aan 

opvolging voor de oogaandoening van verzoekers’ zoon geen onmenselijke behandeling of straf maar 

dient de arts-adviseur dit uit te leggen in zijn advies ofwel vormt het geen onmenselijke behandeling of 

straf omdat de opvolging beschikbaar en toegankelijk is in het land van oorsprong, wat dan ook in het 

advies dient te worden verduidelijkt. Geen van beide kan worden gelezen in het advies van de arts-

adviseur. Het louter poneren “Gezien bovenvermelde, impliceert een terugkeer naar het land van 

herkomst geen enkele pejoratieve invloed op de evolutie van de aangehaalde gezondheidstoestand van 

de betrokkene. Zelfs onbehandeld is er geen risico noch voor het leven, noch voor de fysieke integriteit, 

noch op een vernederende of onmenselijke behandeling.”, alsook, “Ik kan dus op basis van de 

voorliggende elementen niet aannemen dat de medische toestand een reëel risico zou inhouden bij 

terugkeer van betrokkene naar zijn land van herkomst. Er waren geen verdere acute opstoten.” vormt 

echter geen afdoende motivering en kan de bestreden beslissing niet schragen.  

 

Het enig middel is gegrond voor zover de schending wordt opgeworpen van de formele motiveringsplicht 

en de zorgvuldigheidsplicht. 

 

2.9. Het verweer in de nota met opmerkingen kan geen afbreuk doen aan het voormelde. Het loutere feit 

dat een beslissing formeel is gemotiveerd, betekent niet dat een verzoekende partij geen kritiek meer 

zou kunnen leveren op die formele motivering. Zelfs al is een beslissing formeel gemotiveerd, en zelfs al 

kent de verzoekende partij aldus de motieven, dan nog kan die verzoekende partij kritiek uiten op het 

feit dat de motivering niet afdoende is (RvS 18 maart 2010, nr. 202.029).  

 

2.10. De verwerende partij poneert verder, “Uit het administratief dossier blijkt dat het medische dossier 

van de verzoekende partij door de arts-adviseur aan een zeer uitvoerig en zeer degelijk onderzoek werd 

onderworpen, doch dat diende te worden besloten dat haar medische aandoening niet voldoet aan de 

vereisten van art. 9ter §1 voormeld, doordat er geen sprake is van een graad van de ernst, zoals vereist 

door artikel 3 EVRM. Uit het omstandige advies van de arts-adviseur, die als enige bevoegd is inzake de 

beoordeling van het eerste lid van artikel 9ter vermelde risico, blijkt duidelijk dat de gezondheids-

problemen die werden aangehaald door verzoekende partij onderzocht werden door de arts-adviseur, 

doch deze vaststelde dat deze aandoeningen geen reëel risico inhouden zoals bedoeld in artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet, waarbij werd ingegaan op de verschillende hypotheses van artikel 

9ter van de wet. Met haar vage beschouwingen, waarbij verzoekende partij niet ingaat op de concrete 

motieven van het advies en deze dan ook niet weerlegt, maakt verzoekende partij geen schending 

aannemelijk van de door haar aangehaalde wetsartikelen en beginselen van behoorlijk bestuur. Uit het 

advies van de arts-adviseur blijkt duidelijk dat de gezondheidsproblemen die werden aangehaald door 

de verzoekende partij geen actuele aandoeningen uitmaken die een reëel risico inhouden voor haar 

leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

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

betrokkene verblijft. Uit het advies van de arts-adviseur blijkt duidelijk dat rekening werd gehouden met 

de medische verslagen die de verzoekende partij heeft voorgelegd. De verzoekende partij kan niet 

dienstig anders voorhouden.”   

 

2.11. Voor zover de verwerende partij het toepassingsgebied van artikel 9 ter, §1 van de 

Vreemdelingenwet verengt tot de drempel die artikel 3 EVRM vereist, volstaat het te verwijzen naar het 

gestelde in punt 2.4. Voorts volstaat het niet te poneren dat de arts-adviseur een “zeer uitvoerig en zeer 

degelijk onderzoek” van het betrokken medische dossier heeft gedaan om de opwerping van verzoekers 

dat de arts-adviseur de zorgvuldigheidsplicht en de formele motiveringsplicht heeft miskend door geen 

rekening te houden met en niet te motiveren aangaande de in de medische attesten opgeworpen 

noodzaak aan opvolging van de medische aandoening van verzoekers’ zoon D., te weerleggen.   
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De vaststelling dat het enig middel gegrond is voor zover de schending wordt opgeworpen van de 

formele motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht volstaat voor de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing.  

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 22 november 2013, waarbij een 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 ongegrond wordt verklaard, 

wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig april tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


