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 nr. 189 377 van 4 juli 2017 

in de zaak RvV X / II 
 
 

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

14 oktober 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 26 augustus 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt en van 

de beslissingen van 26 augustus 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, aan de 

verzoekende partij ter kennis gebracht op 12 september 2013. 

 

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 12 mei 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 juni 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van de tweede verzoekende partij, bijgestaan door advocaat B. DE 

SCHUTTER, die tevens verschijnt voor de eerste verzoekende partij en van advocaat E. WILLEMS, die 

loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers (moeder en zoon) komen België binnen op 5 juli 2006 en dienen een asielaanvraag in op 6 

juli 2006. 

 

Op 29 augustus 2006 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

bevestigende beslissing tot weigering van verblijf. 
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Op 4 juni 2007 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet. 

 

Op 30 juli 2007 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing waarbij deze aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 20 augustus 2007 wordt aan verzoekers bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 24 september 2007 dienen verzoekers een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 5 mei 2008 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij deze aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 6 juni 2008 dienen verzoekers een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 21 april 2009 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij deze aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 28 mei 2009 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet. 

 

Op 15 december 2009 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf als aanvulling op 

de aanvraag ingediend op 28 mei 2009. 

 

Op 17 februari 2010 wordt deze aanvraag ontvankelijk verklaard. 

 

Op 5 augustus 2011 worden verzoekers in het bezit gesteld van een tijdelijke verblijfstitel geldig voor 

één jaar op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 3 augustus 2012 wordt dit tijdelijk verblijf verlengd voor de duur van één jaar. 

 

Op 25 juli 2013 dienen verzoekers een aanvraag tot verlenging in van de machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 8 augustus 2013 verzoekt de Dienst Vreemdelingenzaken verzoeker en zijn advocaat om recente 

gegevens over de huidige situatie en een recent verslag van de gastro-enteroloog. 

 

Verzoeker dient medische attesten in. 

 

Op 23 augustus 2013 geeft de ambtenaar-geneesheer zijn advies. 

 

Op 26 augustus 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing dat de aanvraag van 

28 mei 2009 ontvankelijk doch ongegrond is. Dit is de eerste bestreden beslissing: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 28.05.2009 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

(Decl.:)B., V. R.R.Nr: (xxxxx) 

Geboren te J. op (…)1958 

Nationaliteit: Armenië 

Adres: (…) 

(Decl.:)H., H. R.R.Nr: (0)XXX 

Geboren te H. op (…)1990 

Nationaliteit: Armenië 

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

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, ingesteld door artikel 5 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 te bekomen. 

Uit het verslag van de arts-attaché van 23.08.2013 (zie gesloten omslag) blijkt dat "uit het voorgelegde 

medisch dossier niet kan worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een aandoening lijdt dat 

deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke 

medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. Derhalve is er vanuit medisch 

standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland." 

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). 

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve tevens instructies te geven aan het Rijksregister om 

betrokkene af te voeren uit het Vreemdelingenregister en terug in het Wachtregister in te schrijven. 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan betrokkenen te willen overhandigen. 

(…).” 

 

Op 26 augustus 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris ten opzichte van verzoekers 

bevelen om het grondgebied te verlaten. Dit zijn de tweede en de derde bestreden beslissing: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

In uitvoering van de beslissing van(…), Attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de genaamde: 

H., H. 

geboren te H.  

op (…)1990, nationaliteit Armenië 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten: 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië1, tenzij hij/zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

□ 2° hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt 

het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd.” 

 

En 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

In uitvoering van de beslissing van (…), Attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de genaamde: 

B., V.  

geboren te H. op (…)1958,  

nationaliteit Armenië. 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten: 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië1, tenzij hij/zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

□ 2° hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt 

het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd.” 
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Op 15 oktober 2015 dienen verzoekers een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 19 januari 2016 geeft de ambtenaar-geneesheer zijn advies. 

 

Op 26 januari 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing dat deze aanvraag 

onontvankelijk is. 

 

Op 26 januari 2016 worden ten opzichte van verzoekers bevelen genomen om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

De beslissingen van 26 januari 2016 worden aangevochten in de zaak met het rolnummer 185 755. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Artikel 39/68-3, § 2 en § 3 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§ 2. Indien een verzoekende partij een ontvankelijk verzoekschrift indient tegen een beslissing 

genomen op basis van artikel 9ter terwijl een beroep tegen een eerdere tegen hem getroffen beslissing 

op basis van artikel 9ter nog hangende is, oordeelt de Raad op grond van het laatst ingediende 

verzoekschrift. De verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van het eerder ingediende beroep, 

tenzij zij haar belang aantoont.  

§ 3. Indien de kamervoorzitter of de door hem aangewezen rechter oordeelt dat paragraaf 1 of paragraaf 

2 van toepassing is, vermeldt hij dit in de beschikking zoals voorzien in, naar gelang het geval, artikel 

39/73, § 2, of 39/74.”  

 

Voormelde bepaling is, overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 december 2015 tot wijziging van de 

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

verwijdering van vreemdelingen wat betreft de procedure voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen ook van toepassing op “aanvragen om machtiging tot verblijf die opeenvolgend worden 

ingediend op grond van ofwel artikel 9bis ofwel artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, voor de 

datum van inwerkingtreding van deze wet, en die het voorwerp hebben uitgemaakt van weigerings-

beslissingen, waartegen meerdere beroepen werden ingediend voor de datum van inwerkingtreding van 

deze wet.”  

 

2.2. Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat verzoekers twee ontvankelijke verzoekschriften 

hebben ingediend tegen twee verschillende beslissingen inzake aanvragen op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet: 

 

- het beroep met rolnummer 138 403 tegen de beslissing van 26 augustus 2013 waarbij de aanvraag 

van 28 mei 2009 ongegrond wordt verklaard; 

- het beroep met rolnummer 185 755 tegen de beslissing van 26 januari 2016 waarbij de aanvraag van 

15 oktober 2015 onontvankelijk wordt verklaard op grond van artikel 9ter, § 3, 5° van de 

vreemdelingenwet. 

 

Overeenkomstig artikel 39/68-3, § 2 van de vreemdelingenwet worden verzoekers derhalve, behoudens 

indien zij hun belang aantonen, geacht afstand te doen van voorliggend beroep dat zij op 14 oktober 

2013 instelden tegen de beslissing van 26 augustus 2013 waarbij hun aanvraag om tot een verblijf te 

worden gemachtigd, ongegrond wordt verklaard.  

 

Met toepassing van artikel 39/68-3, § 3 van de vreemdelingenwet werd in de beschikking van 12 mei 

2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 juni 2017, opgenomen dat de kamervoorzitter van 

oordeel is dat artikel 39/68-3 van de vreemdelingenwet van toepassing is, zodat verzoekers in de 

mogelijkheid waren om voorafgaand aan de terechtzitting te bepalen of zij nog een belang hadden bij 

het beroep dat is gericht tegen een beslissing waarbij een aanvraag om, met toepassing van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd, ongegrond wordt verklaard, 

terwijl zij ook een beroep instelden tegen de beslissing waarbij een latere aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van dezelfde wetsbepaling als onontvankelijk werd afgewezen.   
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Overeenkomstig artikel 39/68-3, § 2 van de vreemdelingenwet oordeelt de Raad op grond van het laatst 

ingediende verzoekschrift, met name in de zaak met rolnummer 185 755 en worden verzoekers geacht 

afstand te doen van het eerder ingediende beroep, tenzij zij hun belang aantonen. 

 

Wat hun belang betreft in huidige zaak met rolnummer 138 403, stelt de advocaat van verzoekers ter 

zitting van 7 juni 2017 dat verzoekers menen hun belang te behouden omdat de bestreden beslissing 

eigenlijk werd genomen op basis van artikel 13 van de vreemdelingenwet en niet op basis van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet, dat het hier gaat om een niet-verlenging wegens gewijzigde 

omstandigheden van de ziekte en bijgevolg artikel 39/68-3 niet van toepassing is.  

 

2.3. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt inderdaad dat de aanvraag van verzoekers 

aanleiding heeft gegeven tot een tijdelijk verblijfsrecht van een jaar, dat eenmaal werd verlengd. Hun 

aanvraag tot verlenging in 2013 werd na onderzoek niet ingewilligd. Dit betreft inderdaad de bestreden 

beslissing, die hun aanvraag ongegrond verklaart. Dit verhindert niet dat toepassing kan worden 

gemaakt van artikel 39/68-3 van de vreemdelingenwet, maar dit brengt wel mee dat verzoekers in casu 

hun belang aantonen bij de behandeling van huidig beroep. Er kan dan ook in casu niet worden 

besloten dat verzoekers door het indienen van het beroep tegen een latere beslissing dienen te worden 

geacht afstand te doen van huidig beroep. 

 

2.4. Verzoekers hebben op 22 januari 2015 hun beroep aangevuld met medische attesten van 25 

september 2014 en van 13 januari 2015. Dit is niet voorzien in het procedurereglement zodat deze 

stukken uit de debatten moeten worden geweerd. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. De verwerende partij werpt in de nota volgende exceptie op inzake de bevelen om het grondgebied 

te verlaten: 

 

“2. Voor zover het middel gericht is tegen de tweede en derde bestreden beslissingen 

Verwerende partij heeft de eer om de exceptie van onontvankelijkheid op te werpen, bij gebrek aan 

belang. Artikel 39/56, eerst lid van de Vreemdelingenwet bepaalt immers dat de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van de Vreemdelingenwet  enkel voor de Raad worden kunnen gebracht door de 

vreemdeling die doet blijken van een benadeling of van een belang. 

Opdat hij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het hierbij niet dat hij gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat hij een nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet aan verzoeker bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect sorteren. 

De bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten werden genomen bij toepassing van artikel 7, 

eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, dat luidt als volgt: 

"Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 12°, 5°, 11° of 12° bedoelde 

gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven : 

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; (…)" 

Uit de bewoordingen van artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980, zoals gewijzigd bij wet 

van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en zoals in werking 

getreden op 27 februari 2012, blijkt de gebonden bevoegdheid van de minister of zijn gemachtigde om, 

wanneer de vreemdeling zich bevindt in één van de gevallen zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, 

1°, 2°, 5°, 11° of 12° van de wet van 15 december 1980, die vreemdeling een bevel om het grondgebied 

te verlaten af te geven. 

Verzoekende partij betwist niet dat zij zich langer op het grondgebied bevindt dan de in artikel 6 van de 

wet van 15 december 1980 bedoelde termijn en dat de bestreden bevelen om het grondgebied te 

verlaten werden genomen ten aanzien van haar persoon. 

Deze vaststellingen zijn volgens de Raad voldoende om tot de bestreden bevelen om het grondgebied 

te verlaten, die een loutere vaststelling vormen van de genoemde elementen, te komen. (cf. RVV, 29 

maart 2012, nr. 78 303) 

Daaruit volgt dat verzoeker geen nuttig effect kan sorteren bij de gevorderde nietigverklaring van het 

bevel om het grondgebied te verlaten, gezien de minister of zijn gemachtigde in. dat geval niets anders 

vermag dat een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten af te geven. 
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De minister of zijn gemachtigde kan enkel op een wettige wijze afzien van het geven van een dergelijk 

bevel om het grondgebied te verlaten in het geval wanneer een hogere rechtsnorm zou worden 

geschonden door de afgifte van dat bevel. 

Verzoekende partij beroept zich louter op de schending van artikel 62 van de wet van 15 december 

1980, en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, zonder bovendien te betwisten dat. de determinerende motieven van de 

bestreden beslissingen erin werden opgenomen. 

Voor zover het middel is gericht tegen de bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten is het 

middel onontvankelijk, minstens ongegrond.” 

 

3.2. Van een gebonden bevoegdheid is sprake “wanneer er in hoofde van de overheid een juridische 

verplichting bestaat die voorspruit uit een norm van het objectief recht die de overheid geen keuze laat 

om over die toepassing van die norm in het concrete geval te beslissen” (A. MAST, J. DUJARDIN, M. 

VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Wolters Kluwer, 

Mechelen, 2014, nr. 1057). Het woordje “moet” in voormeld artikel 7 sluit niet uit dat het bestuur bij het 

toepassen van deze bepaling nog een beoordeling maakt. Zo bepaalt artikel 7 zelf reeds dat het bevel 

om het grondgebied te verlaten een bepaalde termijn bevat. Zolang deze termijn voor vrijwillig vertrek 

nog loopt, is de betrokken vreemdeling beschermd tegen gedwongen verwijdering (artikel 74/14, § 2 van 

de vreemdelingenwet). Deze termijn bepaalt wanneer het bevel uitvoerbaar wordt en maakt er aldus 

onlosmakelijk deel van uit. Het bestuur kan in toepassing van artikel 74/14, §§ 1 en 3 van de 

vreemdelingenwet, de duur van deze termijn bepalen. Het gaat daarbij alleszins niet om een volledige 

gebonden bevoegdheid waarbij de overheid helemaal niets meer hoeft te appreciëren (zie MAST, o.c., 

nr. 1060). Daarenboven moet nog gewezen worden op artikel 74/13 van de vreemdelingenwet dat 

bepaalt dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering, de minister of zijn gemachtigde rekening 

houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de 

betrokken onderdaan van een derde land. Ook uit deze bepaling blijkt dat de minister of zijn 

gemachtigde de situatie dient te beoordelen, al betreft het daarbij geen “ruime” discretionaire 

appreciatiebevoegdheid. Geen enkele bepaling uit de vreemdelingenwet laat toe te besluiten dat daarbij 

een onderscheid moet worden gemaakt tussen de gevallen waarin een bevel “moet” worden afgegeven 

(artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° en 12°) en de gevallen waarin een bevel “kan” worden afgegeven 

(artikel 7, eerste lid,3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°).  

 

Daarbij moet er nog op worden gewezen dat de Raad in het kader van de materiële motiveringsplicht 

steeds kan nagaan of de motieven van het bestreden besluit steunen op werkelijke bestaande en 

concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De Raad kan daarbij nagaan of 

de ingeroepen feiten werkelijk bestaan (RvS 13 september 2010, nr. 207.325). In het geval van de 

“verplichte” afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten heeft een dergelijk onderzoek 

betrekking op de vraag of correct werd vastgesteld dat de betrokkene geen houder was van de vereiste 

documenten (1°), of de in artikel 6 bepaalde termijn werd overschreden (2°), of de betrokkene 

Schengen-geseind is (5°), of hij onder toepassing valt van een terugwijzings- of uitwijzingsbesluit (11°) 

of van een inreisverbod (12°). De verzoekende partij heeft er alleszins een belang bij de feitelijke en 

juridische vaststellingen te betwisten die tot de toepassing van artikel 7 van de vreemdelingenwet 

hebben geleid. Een dergelijk onderzoek raakt de grond van de zaak.  

 

De exceptie kan niet worden aangenomen. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. Verzoekers voeren een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“1.Schending van de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke  

Dat derhalve moet opgemerkt worden dat voornoemd bevel niet conform is aan art. 62 van de 

Vreemdelingenwet en evenmin aan art. 3 van de wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen waarin vermeld staat dat "De opgelegde motivering moet in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet 

afdoende zijn'. 

Het verzoek werd afgewezen omdat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte voorzien in §1, 

eerste lid van art. 9ter van de Vreemdelingenwet. 

Art. 9ter.[1 § 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 
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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 [2 en recente]2 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 [2 dat niet ouder is dan drie 

maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag]2 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. 

De adviserende geneesheer heeft blijkbaar geoordeeld dat de tweede verzoeker niet lijdt aan een ziekte 

die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit. 

Hij gaat hierbij in tegen wellicht een eerder advies van Dr. D. dd. 15.06.2011. en nog meer tegen het 

verslag in van Prof. Dr. M.F., behandelende arts en die de toestand van verzoeker wellicht het best kent. 

Verweerder steunt zich op een verslag van een arts zonder zich ervan te vergewissen waarom. 

Het is evident dat de beslissing aldus manifest niet voldoende is gemotiveerd. 

 

2. Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur. 

Tweede verzoeker heeft een aanvraag overeenkomstig art. 9ter van de Vreemdelingenwet ingediend. 

Het is evident dat hiermee een aanvraag wordt ingediend die van levensbelang is gelet op de aard van 

het verzoek. 

Zomaar een afwijzing geven op basis van een advies waarvan verzoeker geen kennis heeft en waarop 

geen tegenspraak kan worden gevoerd, is al niet correct. 

Een advies van een dokter die al helemaal geen contact heeft gehad met de 'patiënt' is al evenmin 

overtuigend. 

Hoe kan een dokter een beoordeling geven nopens de ziekte van een persoon die hij helemaal niet 

heeft gezien en gesproken. 

De wet voorziet duidelijk dat de geneesheer de vreemdeling kan onderzoeken en desgevallend advies 

van deskundigen kan inwinnen. 

Ofschoon de ziekte ernstig en levensbedreigend is, zoals blijkt uit de medische attesten, heeft de arts-

attaché geoordeeld dit niet te moeten doen en zonder enig onderzoek beslist dat de ziekte niet voldoet 

aan de criteria van art. 9 ter van de Vreemdelingenwet. 

De vraag stelt zich zelfs of dit deontologisch kan verantwoord worden. 

Een controle-arts die zonder enig onderzoek een beslissing neemt in een dergelijk cruciaal probleem. 

In sociale zaken zal de controlearts steeds een 'controle' uitoefenen alvorens hij een beslissing neemt. 

Patiënten zijn mensen en geen papieren. 

Dit geldt des te meer nu de conclusies manifest ingaan tegen de verslagen van een gans team met aan 

het hoofd een Professor Dr. van een universitair ziekenhuis. 

Deze worden nogmaals bevestigd door de brief van 18.09.2013 (stuk 2) 

Nu de beslissing is gebaseerd op een dergelijk verslag of advies moet dan ook gesteld worden dat zij 

niet zorgvuldig is gemotiveerd en dient zij op die grond nietig te worden verklaard. 

 

3.Schending van de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke Dat derhalve moet 

opgemerkt worden dat voornoemd bevel niet conform is aan art. 62 van de Vreemdelingenwet en 

evenmin aan art. 3 van de wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

waarin vermeld staat dat "De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn. 

De bevelen vermelden enkel dat zij worden gegeven krachtens art. 7, eerste lid van de wet van 15 

december 1980, 2° hij langer in het rijk verblijft dan de overeenkomstig art. 6 bepaalde termijn of er niet 

in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreven werd. 

De motivering is onpersoonlijk (eerste verzoekster wordt zelfs aangeduid met 'hij') en is té algemeen 

zodat geenszins is voldaan aan bovenvermelde bepaling.” 

 

4.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 
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“In het enig middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 62 van de wet van 15 

december 1980, en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen. In de toelichting van het middel voert zij de schending van de 

beginselen van behoorlijk bestuur aan. 

Verzoekende partij verwijt de ambtenaar-geneesheer in te gaan tegen het advies van de behandelende 

geneesheren door te stellen dat verzoeker niet zou lijden aan een ziekte die een risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit. Zij beroept zich bijkomend op een brief d.d. 18.09.2013 van Prof Dr. M. F. 

Het advies van de ambtenaar-geneesheer zou niet ‘overtuigend' zijn omdat hij verzoeker niet heeft 

gezien en gesproken. 

De motivering van de bevelen om het grondgebied te verlaten zou ‘onpersoonlijk' zijn en dus niet 

conform artikel 62 van de wet van 15 december 1980, en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

1. Voor zover het enig middel gericht is tegen de eerste bestreden beslissing 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven 

artikel 62 van de wet van 15 december 1980, en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, tot doel heeft de betrokkene een 

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin 

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. (RvS 2 februari 

2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852) 

De determinerende juridische en feitelijke motieven op grond waarvan de bestreden beslissing is 

genomen worden erin vermeld, met name artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en het 

gegeven dat de ambtenaar-geneesheer heeft geoordeeld dat uit het medisch dossier niet kan worden 

afgeleid dat verzoeker op een zodanige wijze aan een aandoening lijdt dat deze een ernstig risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, aangezien de noodzakelijke medische zorgen 

beschikbaar zijn in het land van herkomst. 

Tevens worden in het advies van de ambtenaar-geneesheer, dat integraal deel uitmaakt van de 

bestreden beslissing, de feitelijke medische elementen waarop hij zijn advies steunt gedetailleerd 

weergegeven, alsook het onderzoek naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de nodige 

medische zorgen in het land van herkomst, zoals blijkt uit de feitenweergave. 

Verzoekende partij, die zowel de schending van de formele motiveringsplicht aanvoert, als het advies 

van de ambtenaar-geneesheer als strijdig met de informatie verstrekt door de behandelende 

geneesheren beschouwt, maakt niet duidelijk waarom de concrete motivering haar niet zou toelaten 

kennis te nemen van de determinerende motieven van de bestreden beslissing. 

Verzoekende partij maakt niet duidelijk waarom de gegeven motivering haar niet zou toelaten te weten 

of het zin heeft zich tegen de bestreden beslissing te verweren met de middelen die het recht haar 

verschaft. 

Aan uitdrukkelijke motiveringsplicht is voldaan» 

Waar verzoekende partij aangeeft het niet eens te zijn met de motieven, voert zij de schending aan van 

de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dat oogpunt zal worden behandeld, (cf. RvV 5 

juni 2012, nr. 82.466) 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om het oordeel van het 

bestuur over te doen. 

De Raad is in het kader van haar marginale toetsingsbevoegdheid louter bevoegd 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. 

(RW 29 maart 2012, nr. 78 303) 

Verzoekende partij gaat met haar kritiek voorbij aan het gegeven dat de ambtenaar-geneesheer 

vaststelde dat de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar zijn in het land van herkomst, en 

vervolgens op grond van dit element en de stabilisatie van de medische situatie oordeelde dat uit het 

medisch dossier niet kan worden afgeleid dat verzoeker op een zodanige wijze aan een aandoening lijdt 

dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit. 

Waar zij aanvoert als zou de ambtenaar-geneesheer zonder meer hebben geoordeeld dat de 

aandoeningen van verzoekende partij geen risico inhouden voor het leven of de fysieke integriteit, faalt 

het enig middel in feite. 

De ambtenaar-geneesheer stelde uitdrukkelijk de thans gevolgde medicamenteuze therapie voor de 

ziekte van Crohn, alsmede de opvolging door een gastro-enteroloog, een algemeen chirurg voor de 

eventuele behandeling van de complicaties van de ziekte van Crohn en een orthopedisch chirurg met 

een mogelijkheid tot plaatsen van een heupprothese, als essentieel te beschouwen. 

Na onderzoek stelde hij vast dat die medische behandeling beschikbaar en toegankelijk was in het land 

van herkomst. 
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Door louter te verwijzen naar het vorig advies van de ambtenaar-geneesheer d.d. 15.06.2011, en te 

stellen dat de ambtenaar-geneesheer thans "wellicht" ingaat tegen dit advies, maakt zij niet duidelijk op 

welke wijze het thans voorliggend advies, verleend in het kader van de aanvraag tot verlening, zou zijn 

gebaseerd op foutieve feitenvinding, dan wel kennelijk onredelijk zou zijn. Zij gaat bovendien voorbij aan 

het feit dat de ambtenaar-geneesheer d.d. 15.06.2011 adviseerde dat de medische toestand, alsook de 

mogelijkheid tot behandeling in het land van herkomst binnen één jaar opnieuw zouden worden 

onderzocht, wat in casu gebeurde na een langere periode, op 23.08.2013. 

Bovendien stelt verzoekende partij de Raad in de onmogelijkheid om de wettigheidstoetsing uit te 

voeren door louter te verwijzen naar een ongedateerd, niet verder gespecifieerd verslag van Dr. M. F., 

zonder enige toelichting. 

Gezien de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van 

de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van een beslissing kon beschikken, kan 

verzoekende partij zich evenmin dienstig beroepen op de brief d.d. 18.09.2013 van Prof. Dr. M. F., dat 

recenter is dan de bestreden beslissing, en overigens dateert van na kennisname ervan door 

verzoekende partij, (cf. RvS 1 september 1999, nr. 81.172, RvS 19 november 2002, nr. 112.681) 

Verzoekende partij toont niet aan als zou de bestreden beslissing gebaseerd zijn op een foutieve 

feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. 

Hiertoe kan niet worden besloten louter op basis van het feit dat door hem geen persoonlijk medisch 

onderzoek werd uitgevoerd. 

Uit de bewoordingen van artikel 9ter, §1, vijfde lid van de wet van 15 december 1980 blijkt duidelijk dat 

de ambtenaar-geneesheer, indien hij dit nodig acht, de vreemdeling kan onderzoeken en een bijkomend 

advies inwinnen van deskundigen. Dergelijk onderzoek is dus geen wettelijke verplichting. De 

ambtenaar-geneesheer kan zodoende wettelijk op basis van de door verzoeker ingediende medische 

attesten een advies opstellen. .Het is aan de ambtenaar-geneesheer aldus toegestaan om zich voor zijn 

advies louter te baseren op de neergelegde medische attesten zonder de vreemdeling zelf te 

onderzoeken indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder een eigen onderzoek een 

onderbouwd advies kan geven. (cf. RvV 7 april 2010, nr. 41 432) 

De Raad oordeelde reeds met betrekking tot haar marginale beoordelingsbevoegdheid ter zake: 

‘De Raad mag geen inhoudelijk medisch oordeel vellen over het advies van de ambtenaar-geneesheer. 

Wanneer deze ambtenaar-geneesheer oordeelt dat hij of zij een advies kan opstellen op basis van de 

ingeleverde medische attesten, betekent dit dat de ambtenaar-geneesheer in casu met voldoende 

zekerheid heeft kunnen vaststellen dat het ziektebeeld van verzoeker niet beantwoord aan het 

ziektebeeld zoals beschreven in artikel 9ter, §1 van de vreemdelingenwet.’ (RvV 17 december 2012, nr. 

93.696) 

Uit de lezing van het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt niet dat hij van oordeel zou zijn niet 

over voldoende informatie te beschikken om zich een duidelijk beeld te kunnen vormen van de 

medische problematiek of dat 'onduidelijkheid' zou heersen over de medische toestand en de 

behandelingen. Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat hij door verzoekende partij 

voldoende nauwkeurig werd geïnformeerd omtrent zowel de oppuntstelling van de therapie, als de 

actuele medische toestand en de noodzakelijke behandeling, die hij becommentarieert in zijn advies. 

Minstens toont verzoekende partij geen onwettigheid aan door de stellen dat een advies dat zuiver 

gebaseerd is op een medisch dossier niet 'overtuigend' zou zijn, zonder haar stelling te relateren aan 

enig concreet element uit het advies van de ambtenaar-geneesheer, of desgevallend, het medisch 

dossier. 

Waar verzoekende partij de schending aanvoert van de beginselen van behoorlijk bestuur, duidt zij niet 

aan welk beginsel zij precies geschonden acht, zodat het middel onontvankelijk is met betrekking tot dit 

onderdeel. 

(…) 

Voor zover het middel is gericht tegen de eerste bestreden beslissing, is het middel, voor zover 

ontvankelijk, ongegrond.” 

 

4.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 
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De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat 

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

te verkrijgen in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Verzoekers maken niet duidelijk op 

welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke 

gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel 

van de formele motiveringsplicht. 

 

4.3.2. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers de motieven van de eerste bestreden beslissing 

kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekers bijgevolg 

de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat dit onderdeel van het middel vanuit 

dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd 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 in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

Artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing is genomen, luidt 

als volgt: 

 

“§ 1 

De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige 

wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of 

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

behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging tot verblijf in 

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

Het advies van de ambtenaar-geneesheer van 23 augustus 2013, dat deel uitmaakt van de bestreden 

beslissing en dat bij de bestreden beslissing werd gevoegd, luidt als volgt: 

 

“H., H. (RR: xxx) 

Mannelijk 

Nationaliteit: Armenië 

Geboren op (…)1990 

Graag kom Ik terug op uw vraag tot herevaluatie van het medisch dossier voorgelegd door voornoemde 

persoon in het kader van een aanvraag tot verlenging van de verblijfsmachtiging. 

Er werd reeds eerder een advies verleend door collega dr. D. (d.d. 15/06/2011) omwille van een 

complexe vorm van de ziekte van Crohn en reactieve artritis. 

Hiervoor maak ik gebruik van de attesten die ons werden bezorgd sinds het vorig advies; 

• Het medisch verslag d.d. 19/06/2012 opgesteld door dr. F. M., gastro-enteroloog: ziekte van Crohn met 

aantasting van het terminale ileum. De betrokkene heeft een ileocaecale resectie ondergaan met 

darmperforatie als complicatie. Een tijdelijk stoma werd aangelegd. De continuïteit van de darm werd 

hersteld met een nieuwe ingreep. 
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• Het medisch verslag d.d. 25/06/2012 opgesteld door dr. K., huisarts: de betrokkene zou geen zwaar 

werk meer kunnen uitoefenen. 

• De eerste pagina van het standaard medisch getuigschrift, niet ondertekend en zonder datum, 

waarvan acte. 

• Het medisch verslag d.d. 02/10/2012 opgesteld door dr. S., gastro-enteroloog: verslag van 

colonoscopie met inflammatoire beeld t.h.v. het ileum. 

• Het medisch verslag d.d. 27/05/2013 opgesteld door dr. V. O., orthopedie: ankylose rechter heup. Het 

plaatsing van de heupprothese zou nodig zijn in tweede tijd. 

• De medische verwijsbrief d.d. <zonder datum> ingevuld door dr. <onduidelijk>: verwijzing naar de 

reumatoloog in verband met pijn in beide heupen, sacro-iliacaal gewricht en lage rug. 

• Het medisch verslag d.d. 30/05/2013 opgesteld door dr. F.M.: aanwezigheid van een recidief van de 

ziekte van Crohn op coloscopie. 

• Het medisch attest d.d. 08/07/2013 opgesteld door dr. K.: de betrokkene wordt behandeld wegens een 

chronische aandoening. 

• Het uitslag van de bloedafname d.d. 03/07/2013 aangevraagd door dr. K.: tekenen van inflammatie. 

Na de vraag voor actualisatie werden volgende getuigschriften voorgelegd: 

• Het standaard medisch getuigschrift d.d. 13/08/2013 ingevuld door dr. F. M.: ernstige therapie 

resistente ziekte van Crohn met onmiddellijk recidief na heelkunde en invaliderende artritis met nood 

aan een heupprothese in de nabije toekomst. Een H. pylori positieve gastritis in voorgeschiedenis. 

• Het medisch verslag d.d. 24/07/2013 opgesteld door dr. F. M.: ernstige therapie resistente ziekte van 

Crohn met onmiddellijk recidief na heelkunde. Methotrexaat werd gestart. 

♦ Het medisch verslag van de medicatie geschiedenis, niet ondertekend, niet gedateerd. 

♦ De resultaat van de faecesstalen d.d. 16/07/2013 en 09/07/2013, niet ondertekend. 

* De bevestiging van een afspraak in UZ Leuven op 21/08/2013. 

 

Actuele aandoening(en) en behandeling 

• De betrokkene is geopereerd geweest wegens de ziekte van Crohn met daarna een recidief De ziekte 

van Crohn is een chronische inflammatoire darm aandoening. De chirurgische ingrepen zijn niet curatief 

De ziekte van de betrokkene is blijkbaar resistent aan conventionele medicamenteuze behandeling. De 

gezondheidstoestand van de betrokkene is op dit moment stabiel, geen verdere ingrepen zijn voorzien. 

Er is wordt geen verbetering meer verwacht onder de "golden Standard" behandeling. De best mogelijke 

stabilisatie van de toestand van de betrokkene is bereikt. Er is sprake van het inschrijven van de 

betrokkene in een studieprotocol. Er is echter geen voldoende bewijs dat deze behandeling een 

volledige remissie tot stand zou kunnen brengen of een gezondheidswinst zou kunnen bewerkstellingen, 

gezien er nog onvoldoende vergelijking is met de 'golden Standard' behandeling of het feit dat de 

betrokkene zich ook in de groep zou kunnen bevinden die een placebo behandeling krijgt. 

• Er is nog sprake van artritis ter hoogte van de heup. Deze aandoening is stabiel. Geen dringende 

ingrepen of medicamenteuze behandelingen zijn gepland. 

• De betrokkene maakte een H. pylori positieve gastritis door. Deze aandoening is volgens verslagen 

voldoende behandeld. Ik beschouw deze problematiek als genezen. 

De betrokkene neemt momenteel volgende medicatie: budesonide (Budenofalk®), foliumzuur, 

methotrexaat en cholecalciferol (D-cure®). 

Ik beschouw zijn medicamenteuze therapie, de opvolging door een gastro-enteroloog, een algemeen 

chirurg voor eventuele behandeling van complicaties van de ziekte van Crohn en een orthopedisch 

chirurg met een mogelijkheid tot plaatsen van een heupprothese ais essentieel. 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan worden afgeleid dat de betrokkene kan reizen en 

geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen. 

 

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

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

administratief dossier van de betrokkene): 

(1) informatie afkomstig uit de MedCOI-databank: 

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 19/08/2013 met het uniek kenmerknummer AM- 2998- 2013.  

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 19/05/2011 met het uniek kenmerknummer AM- 2058-2011 Eur.  

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 Koninkrijksrelaties2 

van 22/07/2011 met het uniek kenmerknummer AM- 2058-2011 Eur Clarification, 
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(2)Informatie van 'Scientific centre of drug and medical technology expertise' van Armenie 

http://pharm.am/index.php?langid=3 

De behandeling met methotrexaat, foliumzuur en cholecalciferol is beschikbaar volgens (4). Indien het 

noodzakelijk zou zijn is behandeling met infliximab (Remicade®) ook mogelijk volgens (4). De 

behandeling met budesonide (cortisone preparaat) is niet mogelijk, maar kan vervangen worden door 

een ander cortisone preparaat. Cortisone preparaten zoals bv. methylprednisolone zijn beschikbaar 

volgens (4). 

De opvolging door een gastro-enteroloog is mogelijk volgens (1). De opvolging door een orthopedist is 

mogelijk volgens (2). De mogelijkheid tot het plaatsten van een heupprothese bestaat volgens (3). De 

opvolging en behandeling door een algemeen chirurg voor een Inflammatoire darmziekte is mogelijk 

volgens (2) en (3). 

 

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

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

verblijf d.d. 23/08/2013: 

Een verblijfstitel kan niet enkel op basis van het feit dat de toegankelijkheid van de behandelingen in het 

land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen lopen afgegeven worden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, Welbepaalde staatstussenkomsten zijn automatisch van toepassing op alle 

Armeense burgers. Er bestaan pakketten gratis gezondheidszorg voor iedereen3. 

Sociaal kwetsbare groepen, waaronder terugkeerders vallen, komen in aanmerking voor de gratis 

zorgen en medicatie maar krijgen ook gespecialiseerde zorgen en de benodigde medicijnen gratis. Ze 

hebben ook toegang tot dezelfde zorginstellingen . Verder bestaan er ook NGO's die mantelzorg 

verlenen aan hulpbehoevenden . Voor arme families is er een familiale sociale uitkering. De uitkering 

wordt aangepast aan de graad van armoede en de samenstelling van het gezin. Hoe moeilijker de 

situatie, hoe hoger de uitkering. 

Er is geen strikte noodzaak tot mantelzorg. Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in 

Armenië, het land waar hij ruim 17 jaar verbleef, geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben 

bij wie hij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen 

aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. 

Bovendien legt betrokkene geen enkel bewijs voor dat hij niet in staat is te reizen, waardoor kan 

aangenomen worden dat een terugkeer naar Armenië mogelijk is. 

Concluderend kan gesteld worden dat de nodige zorgen toegankelijk zijn in Armenië. 

 

Conclusie 

Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de 

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. De 

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

herkomstland. 

De betrokkene voldoet niet langer aan de voorwaarden voor een tijdelijke verblijfsmachtiging volgens 

art. 9 van het KB van 17 mei 2007 omdat de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd 

verleend niet langer bestaan of voldoende ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter zijn 

gewijzigd.” 

 

4.3.3.1. In een eerste onderdeel van het enig middel voeren verzoekers aan dat de ambtenaar-

geneesheer, door te oordelen dat verzoeker niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn 
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leven of fysieke integriteit, wellicht ingaat tegen een eerder advies van de ambtenaar-geneesheer van 

15 juni 2011 en ingaat tegen het verslag van prof. Dr. M.F., de behandelende arts. De bestreden 

beslissing steunt dus op het advies van de ambtenaar- geneesheer zonder zich ervan te vergewissen 

waarom, de beslissing is dus niet voldoende gemotiveerd. 

 

4.3.3.2. Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer van 23 augustus 2013 blijkt dat deze heeft 

geoordeeld dat “Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige 

wijze aan een aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit 

aangezien de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland.” 

 

Waar verzoekers aanvoeren dat dit wellicht ingaat tegen een vroeger advies van de ambtenaar-

geneesheer van 15 juni 2011, wordt opgemerkt dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt 

dat in dit advies van 15 juni 2011 als conclusie gesteld wordt “Over een jaar dient zijn medische 

toestand alsook de mogelijkheid tot behandeling in land van herkomst opnieuw onderzocht te worden”. 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt tevens dat verzoeker op 8 augustus 2013 gevraagd 

werd om recente gegevens over zijn medische situatie mee te delen. Uit het huidig advies van de 

ambtenaar-geneesheer van 23 augustus 2013 blijkt dat rekening werd gehouden met drie voorgelegde 

medische attesten uit 2012 en vijf uit 2013, evenals met resultaten van een bloedafname en 

staalafnames. Hieruit blijkt dat in huidig standaard medisch getuigschrift rekening werd gehouden met 

de verschillende opeenvolgende behandelingen van de aandoening van verzoeker (aanleggen tijdelijke 

stoma, heelkundige ingrepen, medicatie). Het steunt niet op een foutieve feitenvinding en het is niet 

kennelijk onredelijk om na een verloop van twee jaar een advies uit te brengen dat niet identiek is aan 

dat van twee jaar geleden. Huidig advies is uitgebreid gestaafd. Verzoekers tonen niet met concrete 

gegevens aan waarom het een schending van de motiveringsplicht zou uitmaken dat huidig advies een 

andere conclusie heeft dan een advies van twee jaar daarvoor. 

 

Waar verzoekers aanvoeren dat het advies ingaat tegen het verslag van de behandelende arts, wordt 

opgemerkt dat zij niet verduidelijken in welk opzicht het advies van de ambtenaar-geneesheer ingaat 

tegen het verslag van de behandelende arts. Het onderzoek en de beoordeling van de medische 

attesten waarop de vreemdeling zich steunt, worden aan de ambtenaar-geneesheer overgelaten. Deze 

laatste wordt volledig vrij gelaten in zijn beoordeling van de medische attesten en een bijkomend 

onderzoek of bijkomende inlichtingen is niet vereist “indien de medische toestand van betrokkene op 

een duidelijke wijze vastgesteld kan worden op basis van het dossier van betrokkene” (cf. ook Parl.St. 

Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 345-35). Het is de ambtenaar-geneesheer aldus toegestaan om zich 

voor zijn advies louter te baseren op de neergelegde medische attesten en zoals gezegd verduidelijken 

verzoekers niet in welk opzicht dit advies ingaat tegen het verslag van de behandelende arts. Het feit 

dat de ambtenaar-geneesheer op grond van de voorgelegde medische attesten tot zijn advies is kunnen 

komen, toont geen schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet aan of van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

4.3.4.1. In een tweede onderdeel van het enig middel voeren verzoekers aan dat er geen tegenspraak 

mogelijk is inzake het advies van de ambtenaar-geneesheer, dat het advies van een arts die geen 

contact heeft gehad met de patiënt evenmin overtuigend is, dat de wettelijke mogelijkheid voorzien is 

om de vreemdeling te onderzoeken en om advies van deskundigen in te winnen. Verzoeker lijdt  aan 

een ernstige en levensbedreigende ziekte en toch werd zonder enig onderzoek beslist dat de  ziekte niet  

voldoet  aan de criteria van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Verzoekers vragen zich af of dit 

deontologisch kan worden verantwoord omdat in sociale zaken een controlearts steeds een onderzoek 

verricht. Dit geldt des te meer nu de conclusies van de ambtenaar-geneesheer manifest in gaan tegen 

de verslagen van de behandelende arts, een professor doctor van een universitair ziekenhuis. 

 

4.3.4.2. Er wordt op gewezen dat verzoekers middels huidig beroep hun  grieven kunnen uiten inzake 

het advies van de ambtenaar-geneesheer. 

 

Het onderzoek door de ambtenaar-geneesheer van de aanvrager is geenszins een verplichting. Artikel 

9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet voorziet dat de ambtenaar-geneesheer bijkomende 

inlichtingen kan vragen aan een deskundige of een eigen onderzoek kan voeren, maar in de 

bewoordingen van dit artikel kan geen plicht tot het vragen van bijkomende inlichtingen aan een 

specialist of aan de behandelende arts of tot het persoonlijk onderzoeken van de aanvrager worden 

gelezen. Het onderzoek en de beoordeling van de medische attesten waarop de vreemdeling zich 

steunt, worden dus aan de ambtenaar-geneesheer overgelaten. Deze laatste wordt volledig vrij gelaten 

in zijn beoordeling van de medische attesten en een bijkomend onderzoek of bijkomende inlichtingen is 



  

 

 

RvV  X - Pagina 14 

niet vereist “indien de medische toestand van betrokkene op een duidelijke wijze vastgesteld kan 

worden op basis van het dossier van betrokkene” (cf. ook Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 345-

35). Het is de ambtenaar-geneesheer aldus toegestaan om zich voor zijn advies louter te baseren op de 

neergelegde medische attesten zonder bijkomende inlichtingen te vragen of zonder een eigen medisch 

onderzoek te voeren indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder dergelijk bijkomend 

onderzoek of inlichtingen een onderbouwd advies kan geven. Deze beoordeling komt enkel hem toe en 

het feit dat hij op dusdanige manier tot zijn advies is kunnen komen, toont geen schending van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet aan of van de materiële motiveringsplicht. 

 

Artikel 4, § 1 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten 

van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980  betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het 

koninklijk besluit van 17 mei 2007) luidt als volgt: 

 

“Indien nodig vraagt de ambtenaar-geneesheer, overeenkomstig artikel 9ter, § 1, vijfde lid, van de wet, 

een bijkomend advies aan een deskundige in één van de hierna vermelde medische disciplines : 

(…).” 

 

Ook uit dit artikel volgt dat het inwinnen van een bijkomend advies van een deskundige geen 

verplichting is voor de ambtenaar-geneesheer. Dit artikel maakt geen melding van een persoonlijk 

onderzoek van de aanvrager. Een schending van artikel 4 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 kan 

evenmin worden aangenomen. 

 

Waar verzoekers verwijzen naar de taken van een controlearts in sociale zaken, wordt opgemerkt dat 

deze situatie en de desbetreffende wettelijke bepalingen hier niet van toepassing zijn. Zoals reeds 

gesteld, zijn in casu de artikelen 9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet en 4, § 1  van  het 

koninklijk besluit van 17 mei 2007 van toepassing, die geen verplichting voorzien wat betreft een 

persoonlijk onderzoek of het inwinnen van advies. 

 

Zoals reeds gesteld bij de bespreking van het eerste onderdeel van het middel, verduidelijken 

verzoekers niet in welk opzicht het advies van de ambtenaar-geneesheer ingaat tegen het verslag van 

de behandelende arts. De ambtenaar-geneesheer erkent de aandoening van verzoeker en stelt vast dat 

de medicamenteuze therapie, de opvolging door een gastro-enteroloog, een algemeen chirurg en een 

orthopedisch chirurg essentieel zijn. Vervolgens onderzoekt de ambtenaar-geneesheer of deze 

medicatie en deze artsen beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst van verzoeker. Hij 

concludeert dat dit het geval is.  

 

De Raad van State heeft reeds geoordeeld dat het onderzoek en de beoordeling van de medische 

attesten waarop de vreemdeling zich steunt, aan de ambtenaar-geneesheer worden overgelaten, dat 

deze laatste volledig vrij wordt gelaten in zijn beoordeling van de medische attesten, dat de ambtenaar-

geneesheer niet van een bijzondere expertise blijk dient te geven om de door de vreemdeling 

ingediende medische attesten te beoordelen en niet verplicht is om zich met een gespecialiseerd arts in 

verbinding te stellen, enkel omdat het standaard medisch getuigschrift van de vreemdeling door een 

geneesheer-specialist is opgesteld. Er anders over oordelen zou in strijd zijn met de bewoordingen van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet (RvS 6 november 2013, nr. 225.353). 

 

Waar verzoekers verwijzen naar een brief van 18 september 2013 van de behandelende arts van 

verzoeker, wordt opgemerkt dat deze brief dateert van na de bestreden beslissing d.d.  26 augustus 

2013. De wettigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur kon beschikken op het ogenblik van het nemen van deze beslissing 

(RvS 23 september 2002, nr.110.548). De Raad zou zijn bevoegdheid te buiten gaan door rekening te 

houden met stukken die dateren van na de bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194.395). 

 

Waar verzoekers ten slotte in het tweede onderdeel de schending aanvoeren van “de beginselen van 

behoorlijk bestuur”, zonder te verduidelijken welk beginsel zij concreet geschonden achten, wordt 

opgemerkt dat dit onderdeel van het middel onontvankelijk is. 

 

4.3.5.1. In een derde onderdeel van het enig middel voeren verzoekers aan dat de motieven van de 

bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten onpersoonlijk en te algemeen zijn.  
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4.3.5.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven van de bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten, wordt 

verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet. 

Tevens bevatten de bevelen een motivering in feite, met name dat verzoekers langer in het Rijk 

verblijven dan de overeenkomstig artikel 6 van de vreemdelingenwet bepaalde termijn of er niet in 

slagen het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. Verzoekers maken niet duidelijk 

op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en 

feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan 

het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissingen kennen, zodat het 

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Verzoekers betwisten de motieven van de 

bestreden bevelen niet inhoudelijk, zodat zij geen schending aanvoeren van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

4.3.6. Het enig middel is in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 
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