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 nr. 189 378 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 
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 11 maart 2016 

hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 26 januari 2016 waarbij 

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

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

vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt en van de beslissingen van 26 januari 2016 tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten, aan de verzoekende partijen ter kennis gebracht op 10 

februari 2016. 

 

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 eerste verzoekende partij, bijgestaan door advocaat B. DE 

SCHUTTER, die tevens verschijnt voor de tweede 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. 

 

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

van de vreemdelingenwet. 
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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.  

 

Op 26 augustus 2013 worden ten opzichte van verzoekers bevelen genomen om het grondgebied te 

verlaten. 

 

De beslissingen van 26 augustus 2013 worden aangevochten in de zaak gekend onder het rolnummer 

138 403. 

 

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. Dit is de eerste bestreden beslissing: 

 

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

10.10.2015 bij 

onze diensten werd ingediend door : 
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OV: 6604042 

H., H. R.R.Nr: (xxxxx) 

Geboren te H. op (…)1990 

Nationaliteit: Armenië 

Adres: (…) 

OV: 5938341 

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

Geboren te Jerevan op (…)1958 

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, zoals gewijzigd door de 

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

Reden: 

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

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

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

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

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

de huidige bepaling. 

Op 26/08/2013 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf d.d. 28/05/2009. Betrokkene legt in de nieuwe verblijfsaanvraag een 

standaard medisch getuigschrift en de bijlagen voor. Het voorgelegde medisch getuigschrift en bijlagen 

bevat reeds eerder aangehaalde medische elementen van betrokkene waarin in de beslissing d.d. 

26/08/2013 uitgebreid werd op ingegaan. (zie bevestiging arts d.d. 19/01/2016 in bijgevoegde gesloten 

omslag). Indien de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het 

bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag 

onontvankelijk te verklaren op basis van artikel 9ter §3 – 5° van de wet van 15 december 1980 zoals 

vervangen door Art. 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals 

gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012). 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan H. H. te willen overhandigen. 

(…)” 

 

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

verlaten (bijlage 13). Dit zijn de tweede en de derde bestreden beslissing: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

De heer, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: H., H. 

geboortedatum: (…)1990 

geboorteplaats: H. 

nationaliteit: Armenië 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en volgende feiten: 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

paspoort en visum.” 

 

En 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

De mevrouw, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: B., V. 

geboortedatum: (…)1958 

geboorteplaats: J. 
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nationaliteit: Armenië 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en volgende feiten: 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

paspoort en visum.” 

 

Op 2 maart 2016 verzoekt de advocaat van verzoeker de Dienst Vreemdelingenzaken om de beslissing 

te willen herzien en dient een verslag in van de behandelende arts van verzoeker d.d. 1 maart 2016. 

 

Op 8 april 2016 dienen verzoekers een aanvraag in op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekers hebben de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet, tijdig in 

kennis gesteld van hun wens om geen synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de 

procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. In de nota werpt de verwerende partij volgende exceptie op: 

 

“Aangaande de bevelen om het grondgebied te verlaten 

De verwerende partij heeft de eer op te merken op dat het bevel om het grondgebied te verlaten 

gesteund werd op artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, 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 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

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

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten;” 

Overeenkomstig voormelde bepaling moet de gemachtigde van de staatssecretaris in geval van artikel 

7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet een bevel geven het grondgebied te verlaten. 

Het betreft derhalve een gebonden bevoegdheid, die elke discretionaire appreciatie dienaangaande 

uitsluit. 

Verzoekende partij betwist niet in het Rijk te verblijven zonder in het bezit te zijn van de door artikel 2 

van de Vreemdelingenwet vereiste documenten. 

Een eventuele vernietiging van de thans bestreden beslissing kan haar dan ook geen voordeel 

opleveren. In voorkomend geval vermag de gemachtigde van de staatssecretaris niets anders dan in 

uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet haar opnieuw een bevel te geven het 

grondgebied te verlaten. 

Zij toont evenmin een schending aan van een hogere rechtsnorm. 

Bij gebrek aan het rechtens vereiste belang is de vordering gericht tegen de bijlage 13 niet ontvankelijk.” 

 

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., 
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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: 

 

“Enig middel: schending van het artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980, in samenhang 

met een schending van het redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht 

1. 

De bestreden beslissing is gesteund op het artikel 9,§3,5° Vreemdelingenwet. De stelling van 

verweerder is dat de door verzoekers ingeroepen elementen reeds eerder werden ingeroepen, en dat 

daarop werd ingegaan in de beslissing van 26.08.2013. 

De beslissing verwijst voorts het medisch advies van ambtenaar-geneesheer dr. M. van 19.01.2016, 

waarvan de inhoud luidt als volgt: "U vraagt me de medische documenten voor de aanvraag 9ter d.d. 

10.10.2015 en d.d. 28.05.2009 te vergelijken. 

Ik wil u er op wijzen dat er reeds een medisch advies werd verstrekt door dr. B. op 23.08.2013 in een 

eerdere aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter d.d. 28.05.2009. 

Uit het medisch getuigschrift SMG d.d. 14.09.2015 (+ bijlagen, chronologisch opgesomd) blijkt dot 

betrokkene lijdt aan een ziekte van Crohn. 

Uit deze medische getuigschriften blijkt dat de gezondheidstoestand van de betrokkene ongewijzigd is 

t.a.v. de vorige medische attesten gevoegd bij de reeds behandelde 9ter aanvraag. 

Er wordt herhaald dat betrokkene opgevolgd wordt in het kader van de ziekte van Crohn. 

Dr. Y. B. heeft dit dossier reeds uitgebreid behandeld in haar advies op 23.08.2013 waarnaar ik 

nadrukkelijk verwijs. Daarbij werd aangetoond dat de ziekte van Crohn wel degelijk kan behandeld 

worden in het herkomstland van betrokkene. 

Er zijn helemaal geen fundamentele veranderingen ten opzicht van de vooraf bestaande toestand, die 

reeds uitgebreid besproken werd in het hoger aangehaald advies van dr. B., behalve dat betrokkene nu 

binnen gesloten wordt in een nieuwe experimentele behandeling die haar waarde nog niet bewezen 

heeft. 

De nieuwe attesten bevatten alleen maar loutere symptomen en een opvolging van de reeds eerder 

ingeroepen diagnose. 

Het voorgelegde SMG bevestigt dus slechts de reeds eerdere aangehaalde gezondheidstoestand van 

betrokkene." 

De ambtenaar geneesheer oordeelt dus dat er geen nieuwe gezondheidstoestand bestaat in hoofde van 

verzoeker. De beslissing verwijst dus naar het artikel 9ter, §3,5° van de Vreemdelingenwet dat stelt dat: 

"De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk : 

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

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

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 
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de huidige bepaling met uitzondering van de elementen die werden aangehaald in het kader van een 

aanvraag die als onontvankelijk werd beoordeeld op basis van artikel 9ter, § 3, 1°, 2° of 3°, en met 

uitzondering van de elementen aangehaald in eerdere aanvragen waarvan afstand werd gedaan " 

2. 

In casu werden bij de aanvraag van 15.10.2015 zeer uitdrukkelijk nieuwe medische elementen 

aangehaald, zodat niet kan worden beweerd dat deze reeds werden aangehaald in een vorige 

aanvraag, zoals die van 28.05.2009. 

In de aanvraag van 15.10.2015 werd de nieuwheid van de ingeroepen elementen gemotiveerd als volgt: 

"Sinds 21.10.2014 neemt mijn cliënt deel aan een experimentele behandeling, genaamd "Eudracht n° 

2013- 002902-29 met anti-IL23pl9 monoclonaalantilichaam iv (Boehringer)". Uit het standaard medisch 

getuigschrift blijkt dat deze experimentele behandeling voor het eerst sinds de diagnose in 2015 tot 

effectieve verbetering van de aandoening heeft geleid. Dr. M. stelt in standaard medisch getuigschrift 

terzake: 

"Sinds de diagnose van de ziekte van Crohn in 2008 is deze patiënt nooit in klinische of endoscopische 

remissie geweest, tot uiteindelijk pas in 2015 remissie bekomen werd dankzij de experimentele 

behandeling met het anti-IL23pl9 monoclonaal antilichaam, welke verder gezet dient te worden om 

remissie te behouden." 

In die zin is er dan ook een nieuwe situatie opgetreden sinds de beslissing van uw dienst van 

26.08.2013, waarin het tijdelijk verblijf van mijn cliënten, dat zij bekwamen na een eerdere aanvraag op 

grond van het artikel 9ter Vreemdelingenwet, niet verlengd werd. 

Het artikel 9ter, §3, 5° Vreemdelingenwet voorziet inderdaad in de mogelijkheid om de aanvraag 

onontvankelijk te verklaren wanneer de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag tot 

machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het 

bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van de huidige bepaling. 

In casu gaat het duidelijk om nieuwe elementen die worden ingeroepen, zodat de aanvraag niet om die 

reden onontvankelijk verklaard kan worden. 

Ik verwijs voor zoveel als nodig daartoe naar het medisch advies van uw ambtenaar-geneesheer dr. B. 

van 23.08.2013 (stuk 5) waarop uw dienst zich baseerde voor het nemen van de beslissing tot niet 

verlenging van het verblijf op 26.08.2013), waarin gesteld werd: 

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

van Crohn is een chronische inflammatoire darmaandoening. 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 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 bewerkstelligen, 

gezien er nog onvoldoende vergelijking is met de "golden standard" behandeling of het feit dat 

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

Uit het thans bijgebrachte standaard medisch getuigschrift van dokter M. blijkt dat de medische situatie 

van mijn cliënt intussen volledig veranderd is. 

Waar het klopt dat de behandelingen die mijn cliënt tot maart 2014 waren, ineffectief bleken te zijn, gelet 

op het ontbreken van enige remissie, is dit thans blijkens het getuigschrift van dokter M. niet meer het 

geval. De behandeling die nu gevolgd wordt is dus wel degelijk effectief. Dokter M. stelt terzake ook 

nog: 

"Onder de ingestelde experimentele studiemedicatie is er nu 7 jaar na de diagnose eindelijk stabilisatie 

van de klinische toestand bekomen ". (antwoord op vraag E). 

Intussen is met de nieuwe experimentele behandeling dus wel degelijk een bijzonder belangrijke 

gezondheidswinst geboekt, zodat de nieuwe behandeling een nieuw element is dat maakt dat de 

aanvraag niet onontvankelijk kan verklaard worden. " 

Uit de aanvraag en de bijgevoegde medische attesten (in het bijzonder het standaard medisch 

getuigschrift - SMG) blijkt dus onomstotelijk dat er een nieuwe medische situatie is in hoofde van 

verzoeker. Uit het SMG, vraag A, blijkt dat sinds de diagnose in 2008, verzoeker vijf verschillende 

conventionele behandelingen heeft ondergaan, maar de ziekte bleek resistent aan al deze 

behandelingen. In het SMG worden de naam van de ondergane conventionele behandelingen, de 

duurtijd van elk van deze behandelingen, en de reden van mislukking van de behandeling vermeld. 

Onder vraag B vat de behandelend arts Dr. Moreels dit als volgt samen: 

"bovengenoemde patiënt wordt gevolgd in de Cliniques Universitaires St-Luc te Brussel wegens ernstig 

actieve stenoserende ziekte van Crohn, welke resistent is aan alle beschikbare conventionele medische 

behandelingen en waarvoor reeds meerdere heelkundige ingrepen noodzakelijk waren." 

3. 
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Tot 2013 waren er medische behandelingen bij verzoeker die dus niet het gewenste effect hadden, 

maar die toch noodzakelijk geacht werden door de behandelend arts, en ook door de arts van de 

verwerende partij. Ambtenaar geneesheer Babiychuk1 oordeelde op 23.08.2013 in het reeds geciteerde 

medisch advies: 

"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 wordt geen verbetering meer verwacht onder de "golden standard" behandeling. De best mogelijke 

stabilisatie van de toestand van de betrokkene is bereikt. 

(...) 

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

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

chirurg met een mogelijkheid tot het plaatsen van een heupprothese als essentieel" 

Met andere woorden was de gevolgde medische behandeling, hoewel ze niet leidde tot remissie, maar 

de ziekte slechts min of meer onder controle moest proberen te houden. Het niet behandelen van de 

ziekte zou immers kunnen leiden tot complicaties die potentieel levensbedreigend zijn (zie terzake 

antwoorden op vragen D en E van het SMG van 14.09.2015). 

De conclusie van ambtenaar-geneesheer B. in 2013 was echter dat een vergelijkbare medische 

behandeling in Armenië beschikbaar was, zodat er volgens deze arts geen noodzaak was om 

verzoekers een verblijfsrecht op basis van het artikel 9ter Vreemdelingenwet toe te kennen of te 

verlengen. Dit was het determinerende weigeringsmotief in 2013. 

4. 

De huidige medische behandeling met het experimenteel medicijn werd reeds in het vooruitzicht gesteld 

in 2013. Ambtenaar geneesheer B. noteerde terzake in het medisch advies van 23.08.2013: 

"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 bewerkstelligen, gezien er nog onvoldoende vergelijking is met de 

"golden standard" behandeling of het feit dat betrokkene zich ook in de groep zou kunnen bevinden die 

een placebo behandeling krijgt. " 

Dit oordeel was op zichzelf genomen op dat moment niet foutief, aangezien de deelname aan het 

studieprotocol op dat ogenblik nog hypothetisch was, en hoe dan ook niet kon worden ingeschat of deze 

behandeling zou aanslaan. 

Uit het voorgaande blijkt dat deze behandeling intussen dus wel degelijk een positief effect heeft. 

Dr. M. stelde in het SMG van 14.09.2015 (onder vraag B): 

"Sinds de diagnose van de ziekte van Crohn in 2008 is deze patiënt nooit in klinische of endoscopische 

remissie geweest, tot uiteindelijk pas in 2015 remissie bekomen werd dankzij de experimentele 

behandeling met het anti-IL23p!9 monoclonaal antilichaam, welke verder gezet dient te worden om 

remissie te behouden. " 

Deze conclusie werd via medische documenten die de aanvraag 9ter van 15.10.2015 vergezelden, zeer 

uitgebreid gestaafd: er werden acht medische verslagen bijgebracht voor de periode 23.09.2014 - 

27.07.2015 waaruit blijkt dat verzoeker voortdurend medisch werd opgevolgd, en dat de conclusie dat 

de remissie bereikt werd via de nieuwe medicatie, in verscheidene medische verslagen werd gestaafd. 

Reden waarom de laatste aanvraag 9ter ook pas werd ingediend in oktober 2015, ongeveer een jaar na 

de opstart van de nieuwe medicatie, teneinde voldoende zekerheid te hebben over de veranderde 

medische situatie van verzoeker. 

5. 

Het (terechte) voorbehoud dat ambtenaar-geneesheer B.in 2013 maakte bij deze nieuwe behandeling, 

is intussen dus ruimschoots weerlegd. 

De stelling in de thans bestreden beslissing van dr. M., dat: "Uit deze medische getuigschriften blijkt dat 

de gezondheidstoestand van de betrokkene ongewijzigd is t.a.v. de vorige medische attesten gevoegd 

bij de reeds behandelde 9ter aanvraag. " is dan ook manifest foutief, aangezien uit alle voorgelegde 

medische verslagen blijkt dat door de nieuwe medicatie remissie werd bereikt, in tegenstelling tot alle 

vorige conventionele medische behandelingen die van 2008 tot 2013 werden uitgeprobeerd. 

Hetzelfde geldt voor de stelling van dr. Matthys dat: "er helemaal geen fundamentele veranderingen 

(zijn) ten opzichte van de voorafbestaande toestand, die reeds uitgebreid besproken werd in het hoger 

aangehaald advies van dr. B., behalve dat betrokkene nu binnen gesloten wordt in een nieuwe 

experimentele behandeling die haar waarde nog niet heeft bewezen." Verzoeker is op 21.10.2014 met 

de nieuwe experimentele behandeling gestart, en heeft ondanks de onmiddellijk positieve effecten van 

deze nieuwe behandeling, toch bijna een jaar gewacht om zijn nieuwe aanvraag om verblijfsmachtiging 

op grond van het artikel 9ter in te dienen, om voldoende zekerheid te hebben over de blijvende positieve 

effecten van deze nieuwe behandeling. De acht bijlagen aan het SMG van prof. Dr. M. 14.09.2015 zijn 
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de klinische bevestiging van deze positieve resultaten. Het is dus manifest onjuist om te stellen dat de 

nieuwe experimentele behandeling haar waarde nog niet heeft bewezen. 

De bestreden beslissing schendt in die zin dus de materiële motiveringsplicht nu uit de voorhanden 

zijnde documenten een manifest foutieve conclusie wordt getrokken. Verweerder baseert zijn beslissing 

op foutieve interpretatie van de feiten. 

Op die manier is op zich al voldoende aangetoond dat de bepaling uit het artikel 9ter, §3,5° 

Vreemdelingenwet in casu geen toepassing kon vinden, aangezien het niet zo is dat "de ingeroepen 

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

ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het 

Rijk op grond van de huidige bepaling". In de vorige aanvraag werden immers nog niet de positieve 

resultaten van de huidige experimentele behandeling meegedeeld. 

Uit de tekst van het artikel 9ter, §3, 5° blijkt geenszins dat het om een andere ziekte moet gaan dan 

diegene die voorheen was ingeroepen in een eerdere aanvraag. Nieuwe behandelingsmethodes voor 

dezelfde aandoening kunnen dus de aanleiding zijn voor een nieuwe aanvraag, temeer wanneer zoals 

in casu de resultaten spectaculair verschillend zijn, aangezien de oude behandelingsmethode slechts 

kon zorgen voor een min of meer onder controle houden van de aandoening, en voor het behandelen 

van complicaties, daar waar de huidige behandeling een remissie teweegbrengt, m.a.w. de ziekte 

effectief weet te bestrijden, en de symptomen doet wegnemen. 

In casu zijn de nieuw ingeroepen elementen zo duidelijk aanwezig, dat het kennelijk onredelijk is van 

verweerder om deze te negeren. Men kan bij het lezen van de beslissing, tezamen gelezen met de 

aanvraag en de voorgelegde medische attesten, inderdaad moeilijk begrijpen hoe verweerder tot deze 

conclusie kon komen. 

6. 

In het medisch advies van dr. M. wordt voorts gesteld, met verwijzing naar het medisch advies van 

ambtenaar geneesheer dr. B., dat "de ziekte van Crohn wel degelijk kan behandeld worden in het 

herkomstland van betrokkene". Hoewel dit wellicht buiten de discussie valt over de mogelijke toepassing 

van het artikel 9ter,§3,5° Vreemdelingenwet door verweerder, wensen verzoekers deze stelling toch te 

weerleggen. Het medisch advies van ambtenaar geneesheer dr. B. erkent echter uitdrukkelijk dat de 

ziekte van Crohn bij verzoeker op basis van de op dat moment voorhanden zijnde 

behandelingsmogelijkheden, geen effect heeft. Verzoeker herhaalt opnieuw het citaat van deze arts 

waarin gesteld werd dat verzoeker resistent is aan conventionele medische behandeling, en dat er geen 

verdere verbetering meer kon worden verwacht onder de "golden standard"'. 

Een terugkeer naar Armenië hield volgens dezelfde ambtenaar geneesheer in die omstandigheden dan 

ook geen risico in op de fysieke integriteit of het leven van verzoeker, aangezien - nog steeds volgens 

de ambtenaar geneesheer - de medische behandelingsmogelijkheden in Armenië vergelijkbaar waren 

met die in België (dit werd voor alle duidelijkheid door verzoeker betwist, vandaar het beroep tegen 

toenmalige beslissing). Zelfs als deze stelling van dr. B. kan gevolgd worden, dan betekende dat 

natuurlijk nog niet dat verzoeker geen medisch risico liep, integendeel, aangezien zijn ziekte resistent, 

en dus de facto onbehandelbaar bleek. 

Nog steeds in dezelfde veronderstelling van dr. B. was het op dat moment dus niet de terugkeer naar 

Armenië die voor een risico op de fysieke integriteit of het leven van verzoeker zorgde, maar wel de 

ziekte van verzoeker zelf die onbehandelbaar was. 

Nu intussen blijkt dat er wel degelijk een behandeling is die aanslaat, ni. de huidige behandeling van 

verzoeker, en nu blijkt dat verzoeker die behandeling onmogelijk kan krijgen in Armenië (bijlage 4 bij de 

laatste aanvraag 9ter van verzoeker), maakt echter dat een terugkeer naar Armenië hem opnieuw zou 

plaatsen in de situatie waarin hij zich in 2013 bevond, m.n. hij zou zich geconfronteerd weten met 

behandelingsmogelijkheden waaraan zijn ziekte resistent was. 

Waar het huidig medisch advies dan ook mogelijk correct is, waar het stelt dat de ziekte van Crohn in 

Armenië behandelbaar is, geldt dit in het algemeen, maar kennelijk niet voor de variant van de ziekte 

zoals die zich bij verzoeker voordoet. 

Een terugkeer naar Armenië zou dan ook een schending van het artikel 9ter teweegbrengen. 

7. 

Tezamen met de beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag 9ter werd aan beide verzoekers een 

bijlage 13 betekend. Deze bevelen die van dezelfde dag dateren als de beslissing 9ter en die tezamen 

werden betekend, zijn duidelijk een gevolgbeslissing van de aanvraag 9ter. In casu is het kennelijk zo 

dat verweerder de aanvraag van verzoekers in overweging had moeten nemen, waarna zij gerechtigd 

zouden zijn op een attest van immatriculatie. Het past dan ook om de bevelen om het grondgebied te 

verlaten uit het rechtsverkeer te halen. 

Hoe dan ook schenden de bevelen het artikel 9ter Vreemdelingenwet, nu blijkt dat verzoeker bij 

terugkeer naar Armenië geen adequate medische behandeling kan krijgen, zodat deze terugkeer voor 

hem een onmenselijke of vernederende situatie zou teweegbrengen. 
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Deze bevelen moeten dan ook mee vernietigd worden samen met de aanvraag 9ter.” 

 

4.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In het enige middel haalt verzoekende partij de schending aan van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, van het redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. 

Zij betoogt dat er zeer uitdrukkelijk nieuwe medische elementen werden aangehaald, zodat niet kan 

beweerd worden dat deze reeds aangehaald werden in een vorige aanvraag, zoals die van 28.05.2009. 

Zij verwijst hierbij naar de experimentele behandeling. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekende partij thans niet in concreto aannemelijk 

maakt dat een bepaald medisch attest werd veronachtzaamd bij het nemen van de bestreden 

beslissing. Uit een lezing van het advies van de arts-adviseur d.d. 19.01.2016 blijkt dat erkend werd dat 

verzoekende partij lijdt aan de ziekte van Crohn waarvoor in het land van herkomst (Armenië) voldoende 

opvolgings- en behandelingsmogelijkheden zijn, toegankelijkheid voor verzoekende partij en zij thans 

deel uitmaakt van “een nieuwe experimentele behandeling die haar waarde nog niet bewezen heeft.” 

Uit het SMG van 14.09.2015 van Dr. T.M. blijkt dat als diagnose opnieuw de ziekte van Crohn werd 

gesteld, zoals reeds werd weergegeven bij de vorige aanvraag. 

Met haar betoog toont verzoekende partij niet aan dat de bestreden beslissing niet kon worden 

gesteund op artikel 9ter §3, 5° van de Vreemdelingenwet daar uit voorgaande uiteenzetting blijkt dat het 

wel degelijk gaat om elementen die reeds werden ingeroepen in een vorige aanvraag. 

Het enige middel is niet ernstig.” 

 

4.3.1. 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. 

 

De in casu toegepaste bepaling van artikel 9ter van de vreemdelingenwet betreft artikel 9ter, § 3, 5° van 

de vreemdelingenwet, waarvan de schending eveneens wordt aangevoerd: 

 

“§ 3  

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

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

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

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

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

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

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

4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

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

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

verblijf in het Rijk; 

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

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

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

de huidige bepaling.” 

 

Uit deze bepaling blijkt dat de verwerende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk 

dient te verklaren indien de elementen die werden ingeroepen ter onderbouwing van de 

machtigingsaanvraag die overeenkomstig artikel 9ter van de vreemdelingenwet werd ingediend, reeds 

werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag in toepassing van deze wetsbepaling. 

 

Uit artikel 9ter, § 3, 5° van de vreemdelingenwet blijkt voorts duidelijk dat het de bij de verschillende 

aanvragen voorgelegde elementen zijn die met elkaar moeten vergeleken worden, zodat de toepassing 

van artikel 9ter, § 3, 5° van de vreemdelingenwet op zich losstaat van (de wettigheid van) de beslissing 

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

vreemdelingenwet werd geweigerd. De bedoeling van de wetgever is redelijkerwijze te verhinderen dat 

aanvragen op grond van dezelfde medische redenen ad infinitum worden ingeroepen. 

 

4.3.2. In casu wordt in de bestreden beslissing het volgende overwogen: 
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“in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

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

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

Reden: 

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

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

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

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

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

de huidige bepaling. 

Op 26/08/2013 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf d.d. 28/05/2009. Betrokkene legt in de nieuwe verblijfsaanvraag een 

standaard medisch getuigschrift en de bijlagen voor. Het voorgelegde medisch getuigschrift en bijlagen 

bevat reeds eerder aangehaalde medische elementen van betrokkene waarin in de beslissing d.d. 

26/08/2013 uitgebreid werd op ingegaan. (zie bevestiging arts d.d. 19/01/2016 in bijgevoegde gesloten 

omslag). Indien de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het 

bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag 

onontvankelijk te verklaren op basis van artikel 9ter §3 – 5° van de wet van 15 december 1980 zoals 

vervangen door Art. 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals 

gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012). 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan H. H. te willen overhandigen.” 

 

Het advies van de ambtenaar-geneesheer van 19 januari 2016 luidt als volgt: 

 

“(…) 

U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag d.d. 10.10.2015 en d.d. 28.05.2009 te 

vergelijken. 

Ik wil u er op wijzen dat er reeds een medisch advies werd verstrekt door Dr B. op 23/08/2013 in een 

eerdere aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter d.d. 28/05/2009. 

Uit het medisch getuigschrift SMG d.d. 14/09/2015 + bijlagen 25/09/2014+ 24/11/2014+ 07/10/2014+ 

21/10/2014+ 24/11/2014+ 24/05/2015+ 09/04/2015+ 11/06/2015+ 29/07/2015+ 27/07/2015+ 11/08/2015 

blijkt dat betrokkene lijdt aan een ziekte van Crohn. 

Uit deze medische getuigschriften blijkt dat de gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is t.a.v. 

de vorige medische attesten gevoegd bij de reeds behandelde 9ter aanvraag. 

Er wordt herhaald dat betrokkene opgevolgd wordt in het kader van de ziekte van Crohn. 

Dr. Y, B. heeft dit dossier reeds uitgebreid behandeld in haar advies op 23/08/2013, waarnaar ik 

nadrukkelijk verwijs. Daarbij werd aangetoond dat de ziekte van Crohn wel degelijk kan behandeld 

worden in het herkomstland van betrokkene. 

Er zijn helemaal geen fundamentele veranderingen ten opzichte van de vooraf bestaande toestand, die 

reeds uitgebreid besproken werd in het hoger aangehaald advies van Dr. B., behalve dat betrokkene nu 

binnen gesloten wordt in een nieuwe experimentele behandeling die haar waarde nog niet bewezen 

heeft. 

De nieuwe attesten bevatten alleen maar loutere symptomen en een opvolging van de reeds eerder 

ingeroepen diagnose. 

Het voorgelegde SMG bevestigt dus slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van 

betrokkene.” 

 

4.3.3. Verzoekers voeren aan dat in casu wel degelijk  een nieuw element naar voor werd gebracht, met 

name de nieuwe experimentele behandeling die verzoeker nu volgt en die voor het eerst een bijzondere 

belangrijke gezondheidswinst meebrengt, terwijl verzoeker resistent is aan de conventionele 

medicamenteuze behandeling die voorheen werd geprobeerd. Verzoekers erkennen dat in het vorig 

advies van de ambtenaar-geneesheer d.d. 23 augustus 2013 reeds melding werd gemaakt van deze 

experimentele behandeling, maar dat toen enkel werd vermeld dat er sprake was van het inschrijven in 

een studieprotocol en dat er geen voldoende bewijs was dat deze behandeling een volledige remissie 

tot stand zou kunnen brengen of een gezondheidswinst zou kunnen bewerkstelligen. Nu hebben 

verzoekers onder meer een standaard medisch getuigschrift ingediend van dokter T.M. d.d. 14 

september 2015 waaruit blijkt dat de experimentele behandeling een positief effect heeft, dat in 2015 

remissie werd verkregen en dat de experimentele behandeling verder gezet dient te worden om 

remissie te behouden. In tegenstelling tot wat in het huidig advies van de ambtenaar-geneesheer van 19 
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januari 2016 werd gesteld, is de gezondheidstoestand van verzoeker dus niet ongewijzigd en zijn er wel 

fundamentele veranderingen ten opzichte van de vooraf bestaande toestand. Het is tevens onjuist om te 

beweren dat de nieuwe experimentele behandeling haar waarde nog niet heeft bewezen, nu deze 

behandeling positieve effecten heeft gesorteerd, wat wordt vermeld in onder meer het voorgelegde 

standaard medisch getuigschrift van 14 september 2015.  In de vorige aanvraag werden de positieve 

resultaten van de huidige experimentele behandeling nog niet meegedeeld. Verzoekers wijzen erop dat 

deze experimentele behandeling niet beschikbaar is in Armenië, waar enkel de behandelings-

mogelijkheden bestaan waaraan verzoeker resistent is. 

 

4.3.4. In het advies van de ambtenaar-geneesheer d.d. 23 augustus 2013 inzake de vorige aanvraag 

van verzoekers werd vastgesteld dat verzoeker aan de ziekte van Crohn lijdt, dat “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.”  en werd het volgende overwogen inzake de 

experimentele behandeling: “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.” 

 

In het standaard medisch getuigschrift van dokter T.M. van 14 september 2015 dat bij de aanvraag van 

15 oktober 2015 werd gevoegd, wordt onder meer het volgende vermeld: 

 

“B/ DIAGNOSE (…) 

Bovengenoemde patiënt wordt gevolgd in de Cliniques Universitaires St-Luc in Brussel wegens ernstig 

actieve stenoserende ziekte van Crohn welke resistent is aan alle beschikbare conventionele medische 

behandelingen en waarvoor reeds meerdere heelkundige interventies noodzakelijk waren. 

Sinds eind 2014 wordt hij experimenteel behandeld in studieverband (anti-IL23p19 monoclonaal 

antilichaam) waaronder uiteindelijk klinische en endoscopische verbetering is opgetreden: 

Crohn’s disease activity index CDAI 282 voor aanvang studiebehandeling gedaald tot CDAI 66 op 

30/07/2015 

Crohn’s disease endoscopic index of severity CDEIS 12,1 voor aanvang studiebehandeling gedaald tot 

CDEIS 4,7 op 11/06/2015 

De CDAI (klinische ziektescore) en CDEIS (endoscopische score) bij aanvang van de studiebehandeling 

duiden op actieve ziekte van Crohn. De afname van beide scores duidt op efficiëntie van de ingestelde 

studiebehandeling. 

Sinds de diagnose van de ziekte van Crohn in 2008 is deze patiënt nooit in klinische of endoscopische 

remissie geweest, tot uiteindelijk pas in 2015 remissie bekomen werd dankzij de experimentele 

behandeling met het anti-IL23p19 monoclonaal antilichaam, welke verder gezet dient te worden om 

remissie te behouden. Zonder behandeling is de ziekte van Crohn een ernstige chronische aandoening 

met hoog risico op complicaties (zoals bij deze patiënt reeds aanwezig) en zelfs een potentieel dodelijke 

afloop. Gezien het ontbreken van enige afdoende behandeling in het land van herkomst (Armenië)  is dit 

dan ook te vrezen voor deze patiënt. 

De huidig  ingestelde experimentele behandeling dient zeker verder gezet te worden.” 

 

“C/ Actuele behandeling en datum van opstarten van de behandeling van de aandoeningen vermeld 

onder rubriek B: 

- (…) 

- (…) 

-  Voorziene duur van de noodzakelijke behandeling 

Gezien het chronische karakter van de ziekte van Crohn met  belangrijke morbiditeit en zelfs mortaliteit 

is levenslange medicamenteuze behandeling noodzakelijk. Gezien het therapie-resistente karakter van 

de ziekte bij deze patiënt is lange termijn behandeling met de huidig gebruikte studiemedicatie 

noodzakelijk. Deze experimentele behandeling is niet beschikbaar in het land van herkomst. Alle 

beschikbare conventionele medicamenteuze behandelingen werden uitgebreid geprobeerd doch  

zonder resultaat.” 

 

In het advies van de ambtenaar-geneesheer van 19 januari 2016 wordt onder meer het volgende 

overwogen: 
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“Uit deze medische getuigschriften blijkt dat de gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is 

t.a.v. de vorige medische attesten gevoegd bij de reeds behandelde 9ter aanvraag. 

Er wordt herhaald dat betrokkene opgevolgd wordt in het kader van de ziekte van Crohn. 

Dr. Y, B. heeft dit dossier reeds uitgebreid behandeld in haar advies op 23/08/2013, waarnaar ik 

nadrukkelijk verwijs. Daarbij werd aangetoond dat de ziekte van Crohn wel degelijk kan behandeld 

worden in het herkomstland van betrokkene. 

Er zijn helemaal geen fundamentele veranderingen ten opzichte van de vooraf bestaande toestand, die 

reeds uitgebreid besproken werd in het hoger aangehaald advies van Dr. B., behalve dat betrokkene nu 

binnen gesloten wordt in een nieuwe experimentele behandeling die haar waarde nog niet bewezen 

heeft.” 

 

Verzoekers kunnen worden gevolgd waar zij het motief aanvechten dat “de gezondheidstoestand van 

betrokkene ongewijzigd is t.a.v. de vorige medische attesten gevoegd bij de reeds behandelde 9ter 

aanvraag.”  Er wordt niet ontkend dat verzoeker nog steeds aan dezelfde aandoening lijdt, met name de 

ziekte van Crohn, maar waar in het vorige advies van de ambtenaar-geneesheer dd. 23 augustus 2013 

op basis van de toen voorgelegde medische attesten gesteld werd dat de ziekte van verzoeker blijkbaar 

resistent is aan conventionele medicamenteuze behandeling, dat zijn gezondheidstoestand op dat 

moment stabiel was en dat er geen verbetering meer werd verwacht onder de "golden Standard" 

behandeling en dat de best mogelijke stabilisatie van de toestand van de betrokkene is bereikt, wordt 

opgemerkt dat het voorgelegde standaard medisch getuigschrift van 14 september 2015 melding maakt 

van klinische en endoscopische verbetering, van efficiëntie van de ingestelde studiebehandeling, van 

pas in 2015 bekomen remissie dankzij de experimentele behandeling met het anti-IL23p19 monoclonaal 

antilichaam, die verder gezet dient te worden om remissie te behouden. Nu er sprake is van verbetering 

en verkregen remissie, steunt het niet op een correcte feitenvinding in het huidige advies van de 

ambtenaar-geneesheer van 19 januari 2016, dat deel uitmaakt van de bestreden beslissing en dat bij de 

bestreden beslissing werd gevoegd, om te oordelen dat uit de medische getuigschriften blijkt dat de 

gezondheidstoestand van verzoeker ongewijzigd is ten opzichte van de vorige medische attesten 

gevoegd bij de reeds behandelde 9ter aanvraag. 

 

Verzoekers kunnen eveneens gevolgd worden waar zij kritiek uiten op het motief dat de “nieuwe 

experimentele behandeling (…) haar waarde nog niet bewezen heeft”. Uit het voorgelegde medisch 

getuigschrift van 14 september 2015 blijkt immers dat gesproken wordt over klinische en endoscopische 

verbetering, over efficiëntie van de ingestelde studiebehandeling, over pas in 2015 bekomen remissie 

dankzij de experimentele behandeling met het anti-IL23p19 monoclonaal antilichaam. Gezien er sprake 

is van verbetering van verzoekers toestand komt het voor dat de ambtenaar-geneesheer, als hij de 

mening is toegedaan dat de nieuwe experimentele behandeling toch haar waarde nog niet bewezen 

heeft, dit toelicht. De ambtenaar-geneesheer kan immers een andere mening toegedaan zijn dan de 

behandelende arts, maar wanneer gesproken wordt over verbetering en remissie, is het onduidelijk 

waarom de ambtenaar-geneesheer zonder bijkomende uitleg oordeelt dat deze behandeling haar 

waarde nog niet bewezen heeft. 

 

De vaststellingen zoals die nu worden weergegeven in de bestreden beslissing, waarvan het advies van 

de ambtenaar-geneesheer van 19 januari 2016 deel uitmaakt, worden niet ondersteund door de 

gegevens van het dossier, met name de door verzoeker bijgebrachte stukken. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht is aangetoond. 

 

Het enig middel is in de besproken mate gegrond. Dit volstaat voor de vernietiging van de eerste 

bestreden beslissing. 

 

4.3.5. Nu de eerste bestreden beslissing wordt vernietigd en het daarom niet meer duidelijk is of 

verzoeker bij een terugkeer naar Armenië een adequate medische behandeling zou krijgen, zoals 

verzoekers aanvoeren, dienen de bestreden bevelen eveneens te worden vernietigd. 

 
 
 
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 
Enig artikel 
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De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 26 januari 2016 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt, en de beslissingen van 

de gemachtigde van de staatssecretaris van 26 januari 2016 tot afgifte van bevelen om het grondgebied 

te verlaten, worden vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier juli tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. A. DE SMET,   wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS,   griffier. 

 

De griffier,    De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS    A. DE SMET 


