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 nr. 186 824 van 16 mei 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten 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 WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

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

20 december 2013 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 13 november 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 

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 ontvankelijk doch 

ongegrond wordt verklaard. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 maart 2017  waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat D. WINTERS 

verschijnt voor de verzoekende partijen en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 24 maart 2011 dienen verzoekers een asielaanvraag. Op 25 mei 2011 beslist de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de toekenning van de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen de beslissing dient tweede verzoeker 

hoger beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) die bij arrest nr. 68 827 

van 20 oktober 2011 de beslissing van de commissaris-generaal bevestigt.  

 

Op 27 april 2011 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
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de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). De aanvraag betreft 

de gezondheidsproblemen in hoofde van de vader van tweede verzoeker. Op 28 juli 2011 wordt de 

aanvraag onontvankelijk verklaard.  

 

Op 21 november 2013 wordt aan verzoekers een bevel om het grondgebied te verlaten-asielzoeker ter 

kennis gebracht.  

 

Op 1 oktober 2011 dienen verzoekers wederom een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag betreft de gezondheidsproblemen 

in hoofde van eerste verzoekster. Op 13 november 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris 

de beslissing waarbij de aanvraag ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, aan verzoekers ter 

kennis gebracht op 27 november 2013. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als 

volgt:     

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 1.10.2011 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

 

A., L. 

nationaliteit: Armenië 

geboren te Talin op (…)1990 

D. H. geboren op (…)1981 

D. M. geboren op (…)2001 

 

adres: (…) 

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

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

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

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

 

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

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

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

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

 

Er werden medische elementen aangehaald voor A. L. die echter niet weerhouden konden worden (zie 

verslag attaché dd. 12.11.2013 in gesloten omslag) 

 

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 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

 

Een eventuele onmogelijkheid tot reizen zal bij de uitvoering van een verwijdering onderzocht worden.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekers hebben binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet voorziene termijn van 

8 dagen, de griffie in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wensen neer te leggen. Met 

toepassing van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet 

overeenkomstig het eerste lid. De Raad doet uitspraak op basis van de middelen uiteengezet in het 

inleidend verzoekschrift en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de vreemdelingenwet.  

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1 In het enige middel voeren verzoekers de schending aan van de materiële en formele 

motiveringsplicht, van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de 

zorgvuldigheidsplicht en het vertrouwensbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  

 

Ter adstruering van het middel zetten verzoekers het volgende uiteen: 

 

“Dat verzoekers, onverminderd alle andere middelen aan te voeren na onderzoek van het administratie 

dossier of ambtshalve op te werpen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, volgende middelen 

tot nietigverklaring inroept: 

A. Kennelijk gebrek aan de materiële motivering zijnde de schending van de artt. 9ter,§1 en artikel 62 

van de Vreemdelingenwet en kennelijk gebrek aan formele motivering, zijnde een schending van de artt. 

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

én de schending van de zorgvuldigheidsplicht en het vertrouwensbeginsel als algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur 

Verzoekers zijn van oordeel dat de bovenvermelde rechtsregels geschonden zijn en dat alleszins de 

materiële motiveringsplicht werd geschonden. 

De motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken is op geen enkele wijze afdoende, nauwkeurig en 

volledig. 

Artikel 9ter §1 eerste lid van de Vreemdelingenwet beoogt immers 2 mogelijkheden wat betreft de ziekte 

van de betrokkene op basis waarvan een machtiging tot verblijf bekomen kan worden: 

- De ziekte houdt een reëel risico voor zijn leven of fysieke integriteit in Of 

- De ziekte houd een reëel risico in op onmenselijk of vernederende behandeling door een gebrek 

aan adequate behandeling in het land van herkomst 

Volgens de Raad van State (arrest nr. 223.961 van 19 juni 2013 in de zaak A.206.372/XIV-34-542) 

vergen de duidelijke bewoordingen van deze bepaling, waarin de twee mogelijkheden naast elkaar zijn 

geplaatst, geen nadere interpretatie en laten geenszins toe te besluiten dat de tweede mogelijkheid (...) 

afhankelijk is van de eerste mogelijkheid, met name een reëel risico voor het leven of de fysieke 

integriteit van de betrokkene. 

In het advies van de arts-adviseur dd. 12.11.2013 wordt onterecht gesteld dat de er geen graad van 

ernst is zoals vereist door art. 3 van het EVRM dat een aandoening eist die levensbedreigend is gezien 

de kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. 

Onterecht stelt de verwerende partij dan ook in haar motivering dat uit het voorgelegd medisch dossier 

niet kan worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven. 

Verzoekster lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit, dit staat 

buiten kijf en om deze reden dient de aanvraag tot machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter 

gegrond verklaard te worden. 

Verzoekster is postnataal depressief en heeft zorg nodig in België. Heel haar familie is woonachtig in 

België en een behandeling kan in Armenië niet gegarandeerd worden. 

Een terugkeer naar Armenië zou de depressieve klachten enkel maar verergeren. Bij een postnatale 

depressie zijn suïcidegedachten niet uit te sluiten hetgeen wel degelijk een risico voor het leven of de 

fysieke integriteit inhoudt. 

De Raad van State heeft thans in hogervermelde uitspraak duidelijk beslist dat de beide voorwaarden 

van artikel 9ter §1 eerste lid niet afhankelijk zijn van elkaar. 

Omdat verzoekster voldoet aan de eerste voorwaarde, dient de tweede voorwaarde niet meer 

onderzocht te worden. 

De motivering van de verwerende partij is dan ook gebrekking en zelfs foutief. 

Verder is het zo dat de verwerende partij onterecht een verwijzing maakt naar artikel 3 van het EVRM. 

Artikel 3 EVRM geldt inderdaad als hogere norm ten aanzien van artikel 9ter §1 van de 

Vreemdelingenwet maar het EVRM bevat slechts minimumnormen en belet geenszins een ruimere 

bescherming in de interne wetgeving van de verdragspartijen. 

De verwerende partij schendt derhalve het zorgvuldigheids- en vertrouwensbeginsel door aan duidelijke 

wetsbepalingen op grond van hogere rechtsnormen een te beperkte interpretatie te geven. 

Het middel dient dan ook gegrond verklaard te worden.” 

 

 

3.2 Wat het ingeroepen “kennelijk gebrek aan formele motivering” betreft, wijst de Raad erop dat de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 – net als artikel 62 van de vreemdelingenwet (bepaling die 

in tegenstelling tot hetgeen de verzoekende partijen beweren, betrekking heeft op de formele en niet op 

de materiële motiveringsplicht) – de administratieve overheid verplichten in de akte de juridische en 
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feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit op “afdoende” 

wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil 

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

wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste 

bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de wet van 29 juli 1991, bestaat 

erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen 

op grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 9 september 2015, nr. 

232.140).  

 

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen, zodat verzoekers niet kunnen voorhouden dat de juridische en feitelijke 

overwegingen die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, niet in deze beslissing zouden 

opgenomen zijn. In deze mate maken de verzoekers een schending van de formele motiveringsplicht 

zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet 

niet aannemelijk.  

 

Met betrekking tot het ingeroepen “kennelijk gebrek aan de materiële motivering”, wijst de Raad erop dat 

het bij de beoordeling van de materiële motivering niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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.  

 

De voorgehouden schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de 

bepalingen waarop de bestreden beslissing steunt, met name artikel 9ter van de vreemdelingenwet, 

waarvan de verzoekers eveneens de schending aanvoeren 

 

Met betrekking tot de ingeroepen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel dient erop gewezen te 

worden dat dit beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (cf. RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 

14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel 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.  

 

Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als één van de beginselen van behoorlijk bestuur 

krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 25 februari 2009, nr. 

190.792; RvS 6 februari 2001, nr. 93.104). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij 

een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd 

(RvS 23 december 2008, nr. 189.168; RvS 28 januari 2008, nr. 179.021).  

 

Voormeld 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, 
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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.” 

 

In casu verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond, daar het 

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

bekomen in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Hierbij wordt verwezen naar een 

medisch advies dat de ambtenaar-geneesheer op 12 november 2013 opstelde met betrekking tot de 

medische problematiek van de verzoekster. De ambtenaar-geneesheer bracht volgend advies uit: 

 

“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 01/10/2011.  

 

Voorgelegde medische attesten: 

- Medisch getuigschrift de dato 22/09/2011 van dr. B.C.. Anxio-depressief beeld, lumbalgie, 

zwangerschap. 

- Medisch getuigschrift de dato 13/12/2011 van dr. B.C.. Ferriprieve anemie, lumbalgie, 5 maanden 

zwanger. 

- Medisch getuigschrift de dato 09/11/2012 van dr. K.M.. Postnatale depressie.  

 

Bespreking van het medisch dossier: 

Uit analyse van dit medisch dossier bestaande uit voormelde attesten blijkt dat deze 23-jarige dame van 

Armeense origine last heeft van anxiodepressieve klachten met secundair psychosomatische klachten. 

De betrokkene krijgt hiervoor geen medische behandeling (psychotherapie wordt door het RIZIV niet 

erkend als een medische behandeling), maar desondanks de afwezigheid van een medische 

behandeling hebben zich geen feiten voorgedaan die wijzen op een ernstig probleem (geen 

hospitalisaties omdat betrokkene een gevaar voor zichzelf of haar omgeving zou zijn). Postnatale 

depressies zijn slechts tijdelijk en duren hooguit enkele maanden. Voor een banale ferriprieve anemie 

wordt een kuur met ijzersupplementen gegeven en in ernstige gevallen wordt overgegaan tot een 

bloedtransfusie, hetgeen hier niet het geval was.  

Lumbalgie op zich is geen diagnose maar een symptoom. 

In geen van de aangehaalde aandoeningen gaat het om een ernstig probleem dat een specifieke 

behandeling vereist.  

 

Conclusies: 

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. 265655/05, N v. United Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96, D. v. United 

Kingdom.) 

Tevens blijkt uit de beschikbare medische gegevens dat er geen spraken is van een 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 zijn verblijft.  

Op basis van de vermelde medische gegevens kan er geen contra-indicatie om te reizen weerhouden 

worden. 

Verder is er geen mantelzorg nodig omwille van de vermelde aandoeningen.  

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. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land van herkomst 

of het land waar zij verblijft.” 

 

Dit advies werd onder gesloten omslag aan de verzoekers overhandigd en naar dit advies wordt 

expliciet verwezen in de motivering van de bestreden beslissing, waar het een integraal deel van 

uitmaakt. 

 

De ambtenaar-geneesheer beschikt bij het beoordelen van het in artikel 9ter, § 1 van de 

vreemdelingenwet genoemde risico over een ruime beoordelingsbevoegdheid en de Raad kan deze 

beoordeling niet maken in de plaats van de ambtenaar-geneesheer. 
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Verzoekers voeren aan dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet twee mogelijkheden beoogt wat betreft 

de ziekte van de betrokkene op basis waarvan een machtiging tot verblijf bekomen kan worden: de 

eerste mogelijkheid bestaat erin dat de ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit 

en de tweede mogelijkheid bestaat erin dat de ziekte een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling door een gebrek aan adequate behandeling in het land van herkomst. 

 

Verzoekers betogen dat de verwerende partij in haar motivering onterecht stelt dat uit het voorgelegd 

medisch dossier niet kan worden afgeleid dat verzoekster lijdt aan een ziekte die een reëel risico 

inhoudt voor het leven. Verzoekster is postnataal depressief en heeft zorg nodig in België en een 

behandeling kan in Armenië niet gegarandeerd worden. Een terugkeer naar Armenië zou de 

depressieve klachten enkel maar verergeren. Omdat verzoekster voldoet aan de eerste voorwaarde van 

artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet dient de tweede voorwaarde niet meer onderzocht 

te worden. Er dient echter op gewezen te worden dat de verzoekster – die geenszins concreet ingaat op 

de vaststellingen in het medisch advies – nalaat aan te geven op welke manier uit het voorgelegd 

medisch dossier ontegensprekelijk zou blijken dat haar ziekte een reëel risico inhoudt voor haar leven of 

fysieke integriteit. Uit het medisch advies blijkt immers dat verzoekster niet medisch wordt behandeld 

voor haar klachten en dat ondanks dit gebrek aan behandeling zich evenmin feiten hebben voorgedaan 

die wijzen op een ernstig probleem. De postnatale depressie is een tijdelijke aandoening die hooguit 

enkele maanden duurt. Uit het medisch getuigschrift van 9 november 2012 blijkt inderdaad dat in een 

tijdelijke behandeling werd voorzien (behandeling die in februari 2013 teneinde zou lopen). Het advies 

van de arts-adviseur steunt bijgevolg op een correcte feitenvinding. Verzoekers maken in hun 

verzoekschrift tevens gewag van “suïcidegedachten” die eventueel zouden kunnen volgen. Dergelijk 

risico is evenwel nergens aangekaart door verzoeksters behandelende artsen. In het medisch 

getuigschrift van 9 november 2012 is er wel sprake van een “evolutie” van de aandoening naar een 

depressie, indien de behandeling niet zou worden gevolgd. De voorziene behandelingsduur is evenwel 

inmiddels beëindigd zodat het correct is van de arts-adviseur om op het tijdelijk karakter van het 

probleem te wijzen.   

 

De Raad wijst in dit verband erop dat de conclusie van het medisch advies van 12 november 2013 

ondermeer luidt als volgt: “Tevens blijkt uit de beschikbare medische gegevens dat er geen spraken is 

van een 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 zijn verblijft.  

Op basis van de vermelde medische gegevens kan er geen contra-indicatie om te reizen weerhouden 

worden. Verder is er geen mantelzorg nodig omwille van de vermelde aandoeningen.”  

 

In de bestreden beslissing wordt door de gemachtigde dan weer verwezen naar voormeld medisch 

advies en tevens geconcludeerd dat uit het voorgelegd medische dossier niet kan worden afgeleid dat 

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

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

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

betrokkene gewoonlijk verblijft. De verzoekers maken met hun loutere beweringen niet aannemelijk dat 

verzoekster zou voldoen aan de eerste voorwaarde en dat de motivering van de bestreden beslissing 

dan ook gebrekkig en foutief zou zijn. 

 

Verder voeren verzoekers met verwijzing naar een arrest van de Raad van State aan dat de 

bewoordingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet geenszins toelaten te besluiten dat hoger 

aangegeven tweede mogelijkheid afhankelijk is van de hoger aangegeven eerste mogelijkheid. Er dient 

echter te worden vastgesteld dat verzoekers nalaten aan te geven op welke manier het betrokken arrest 

een situatie betreft die vergelijkbaar is met die van hen. De Raad merkt hierbij op dat uit het 

aangehaalde arrest blijkt dat in de oorspronkelijk bestreden beslissing slechts een onderzoek was 

gevoerd naar de eerste mogelijkheid van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, zonder dat werd 

onderzocht of sprake was van aandoeningen die een reëel risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling door een gebrek aan adequate behandeling in het land van herkomst inhouden. In de thans 

bestreden beslissing (met name in het medisch advies van 12 november  2013) wordt echter wel 

nagegaan of de medische zorgen en de opvolging in Armenië noodzakelijk zijn en wordt vastgesteld dat 

verzoekster geen behandeling ondergaat en geen zorg behoeft. De ambtenaar-geneesheer en de 

gemachtigde zijn uitdrukkelijk over of verzoekster onder de tweede mogelijkheid voorzien in voormeld 

artikel 9ter, § 1, eerste lid valt, met name of zij lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een 
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onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in haar land van 

herkomst of het land waar zij verblijft.  

 

Een “kennelijk gebrek aan de materiële motivering” in het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.  

 

Ten slotte voeren verzoekers aan dat de gemachtigde onterecht een verwijzing maakt naar artikel 3 van 

het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 

(hierna: het EVRM) en dat dit artikel slechts minimumnormen bevat en geenszins een ruimere 

bescherming belet in de interne wetgeving van de verdragspartijen. Er dient te worden vastgesteld dat 

de bestreden beslissing en het medisch advies inderdaad in fine een verwijzing naar voormeld artikel 3 

bevatten. Hoger werd echter reeds vastgesteld dat uit de hoger weergegeven conclusie van het 

medisch advies uitdrukkelijk blijkt dat deze betrekking heeft op de beide mogelijkheden van voormeld 

artikel 9ter en dat zodoende geenszins blijkt dat de gemachtigde zich, om de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond te verklaren, zou hebben 

gestoeld op de (striktere) criteria van artikel 3 van het EVRM en voormeld artikel 9ter te beperkt zou 

hebben geïnterpreteerd en toegepast. In deze mate dient de verwijzing naar artikel 3 van het EVRM 

derhalve als een overtollig motief beschouwd worden, zodat de eventuele gegrondheid van het betoog 

van de verzoekers gericht tegen dit overtollig motief de wettigheid van de bestreden beslissing niet kan 

aantasten en op dit betoog niet verder dient te worden ingegaan. De verzoekers maken dan ook niet 

aannemelijk dat het zorgvuldigheids- en vertrouwensbeginsel zouden zijn geschonden door aan 

duidelijke wetsbepalingen op grond van hogere rechtsnormen een te beperkte interpretatie te geven. 

 

Het enig middel is ongegrond.  

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien mei tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


