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 nr. 195 225 van 20 november 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. VAN HOECKE 

Amerikalei 27 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X,  X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 6 mei 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 8 maart 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 ongegrond 

verklaard wordt. 

 

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 28 september 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 oktober 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat P. VAN HOECKE verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, 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 dienden op 29 mei 2009 een verzoek tot internationale bescherming in bij de Belgische 

autoriteiten. 

 

Op 10 augustus 2009 weigerde het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(hierna verkort het CGVS) hen de vluchtelingenstatus alsook de subsidiaire bescherming. Tegen die 

beslissing dienden verzoekers beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de 
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Raad). Bij arresten van 4 december 2009 met nrs. 35 348 en 35 349 bevestigde de Raad de 

weigeringsbeslissing van het CGVS. 

 

Op 4 februari 2010 dienden verzoekers een eerste aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 18 maart 2010 nam de gemachtigde een bevel om het grondgebied (bijlage 13quinquies) te verlaten 

ten aanzien van verzoekers. 

 

Op 12 mei 2010 verklaarde de gemachtigde de eerste aanvraag van verzoekers om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk, doch ongegrond. 

 

Op 28 juni 2010 dienden verzoekers een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 7 oktober 2010 verklaarde de gemachtigde de tweede aanvraag van verzoekers om machtiging tot 

verblijf om medische redenen onontvankelijk. 

 

Op 13 december 2010 nam de gemachtigde opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 20 december 2010 dienden verzoekers een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 18 maart 2011 verklaarde de gemachtigde deze derde aanvraag om machtiging tot verblijf om 

medische redenen ontvankelijk. 

 

Op 9 augustus 2011 verklaarde de gemachtigde deze derde aanvraag ongegrond. 

 

Op 4 april 2011 dienden verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet in. 

 

Op 7 september 2011 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk en nam de gemachtigde een bevel om het 

grondgebied te verlaten ten aanzien van verzoekers. 

 

Op 23 september 2011 dienden verzoekers een vierde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 2 augustus 2012 verklaarde de gemachtigde deze vierde aanvraag om machtiging tot verblijf om 

medische redenen onontvankelijk. Diezelfde dag nam de gemachtigde ook nog een bevel om het 

grondgebied te verlaten ten aanzien van verzoekers. 

 

Op 2 december 2014 dienden verzoekers een vijfde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 19 januari 2015 verklaarde de gemachtigde de vijfde aanvraag om machtiging tot verblijf om medische 

redenen onontvankelijk.  

 

Op 28 oktober 2015 dienden verzoekers een zesde aanvraag in om machtiging tot verblijf om medische 

redenen. 

 

Op 8 maart 2016 verklaarde de gemachtigde  deze zesde aanvraag om machtiging tot verblijf om 

medische redenen ontvankelijk doch ongegrond.  

 

Deze beslissing vormt de bestreden beslissing en is gemotiveerd als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 28.10.2015 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

P., G. (R.R.: […]) 

geboren te Yerevan op […]1953 

M., H. (R.R.: […]), 

geboren te Yerevan op […]1952 

+ zoon 

M., A. (R.R.: […]), 

geboren te Yerevan op […]1984 

Nationaliteit: Armenië 

adres: […] Antwerpen 

 

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

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

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

ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

 

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

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

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

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

 

Er worden medische elementen aangehaald voor P., G.. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens op 

03.03.2016 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de aangehaalde medische 

elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische behandeling en opvolging beschikbaar 

en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Armenië. 

 

Derhalve dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden. 

 

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).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voeren verzoekers een schending aan van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, van 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijk motivering van de 

bestuurshandelingen en van de materiële motiveringsplicht.  

 

Zij verschaffen de volgende toelichting: 

 

“In artikel 9 ter, § 1 van de vreemdelingenwet wordt gesteld:  

 

„De in België verblijvende vreemdeling die beschikt over een identiteitsdocument 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.”  

 

In artikel 9 ter van de vreemdelingenwet is duidelijk sprake van een ziekte die:  

 

- een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit,  
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- een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst.  

 

In het advies van de arts-adviseur wordt gesteld dat er voor de behandeling en opvolging van epilepsie, 

arteriële hypertensie, nefrotisch syndroom er in het land van herkomst, Armenië, voldoende behandelings- 

en opvolgingsmogelijkheden zijn.  

 

In het medisch advies worden een aantal ziekenhuizen en centra opgesomd waar de behandeling voor 

eerste verzoekster mogelijk zou zijn. 

 

Uit de opsomming in het medisch advies valt echter niet af te leiden in welke behandeling deze centra 

gespecialiseerd zijn. Verder is het onduidelijk of deze centra toegankelijk zijn voor iedere patiënt vermits 

het grootste deel van de ziekenhuizen/centra privé-ziekenhuizen zijn. 

 

Voor wat betreft behandeling en opvolging van borstkanker wordt verwezen naar informatie die afkomstig 

is uit de MedCOl-databank. Deze databank is echter niet toegankelijk voor het publiek zodat er geen 

controle kan zijn op het advies van de arts-geneesheer.  

 

Ivm de toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst wordt zeer veel 

uitleg gegeven in het verslag van de arts-adviseur. Hieruit blijkt dat de verzorging voor epilepsie behoort 

tot de categorie van aandoeningen waarvoor de zorgen gratis worden verstrekt.  

 

Verder wordt meegedeeld dat er voor arme families een familiale-sociale uitkering bestaat en dat die 

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

de situatie, hoe hoger de uitkering.  

 

Er wordt echter niet expliciet meegedeeld of deze uitkering voldoende hoog is om toegang te verschaffen 

tot alle soorten medische verzorging.  

 

Omtrent de opvolging wordt niet specifiek meegedeeld of er een mogelijkheid is om toegang te hebben 

tot deze zorgen.  

 

In het medisch verslag wordt evenmin meegedeeld of er toegang is voor de verzorging van de arteriële 

hypertensie.  

 

Verzoekers zijn van mening dat er onduidelijkheden blijven in het verslag van de artsadviseur. 

 

De arts-adviseur komt tot volgende conclusie:  

 

„Uit het voorgelegde 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 bestaan in het herkomstland. 

 

Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat de vermelde pathologie geen 

reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling 

beschikbaar is in Armenië. 

 

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

herkomstland, Armenië.” 

 

Uit de eindconclusie van het medisch verslag blijkt zeer duidelijk dat er uiteindelijk maar over één 

aandoening advies wordt gegeven, namelijk de epilepsie. In de conclusie is enkel en alleen sprake van 

„de vermelde pathologie” en is er blijkbaar geen standpunt ingenomen over de opvolging van de 

borstkanker en de arteriële hypertensie. 

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat de arts-adviseur concludeert dat de aangehaalde medische 

elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische behandeling en opvolging beschikbaar 

en toegankelijk zijn in het land van herkomst „Armenië”.  
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In de bestreden beslissing wordt dus verwezen naar de „aangehaalde medische elementen” en dit is 

foutief vermits er in het advies van de arts-adviseur slechts sprake is van „de vermelde pathologie” 

(toevoeging: namelijk de epilepsie).  

 

De motivering in de bestreden beslissing stemt dus niet overeen met het advies van de arts-adviseur. 

Zowel artikel 9 ter van de vreemdelingenwet als artikel 2 & 3 van de wet van 29 juli 1991 zijn geschonden.” 

 

Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dit impliceert dat de 

beslissing die ter kennis wordt gebracht de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing 

werd genomen, zodat de bestuurde kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt. 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de beslissing is 

genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel, artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en naar het advies van de ambtenaar-geneesheer. Dit 

advies verwijst eerst naar het voorgelegde medische attest, analyseert vervolgens het medisch dossier, 

gaat in op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de behandeling en concludeert dat er geen risico 

is voor het leven, de fysieke integriteit of op een onmenselijke of vernederende behandeling daar de 

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar zijn in het herkomstland. In zoverre verzoekers menen dat 

uit de conclusie blijkt dat in het medisch advies van 3 maart 2016 uiteindelijk slechts over één aandoening 

advies wordt gegeven, met name epilepsie, kan de Raad dit niet lezen in het medisch advies. Uit een 

eenvoudige lezing van het medisch advies blijkt dat zowel de beschikbaarheid als de toegankelijkheid van 

de behandeling van zowel epilepsie als arteriële hypertensie, nefrotisch syndroom en borstkanker 

uitvoerig werden onderzocht. Vervolgens concludeert de ambtenaar-geneesheer dat “de vermelde 

pathologie geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze 

behandeling beschikbaar is in (Armenië)”. Ook al gebruikt de arts-adviseur de term “pathologie” in het 

enkelvoud, toch blijkt uit niets dat deze conclusie enkel zou gelden voor de aandoening epilepsie. Uit het 

medisch advies blijkt duidelijk dat alle door verzoekers aangehaalde aandoeningen onderzocht werden 

en dat de door verzoekers aangehaalde medische elementen niet worden beschouwd een reëel risico in 

te houden voor het leven of de fysieke integriteit van verzoekster gezien de behandeling in het 

herkomstland beschikbaar en toegankelijk is.  

 

Een schending van artikel 2 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond. 

 

Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering 

afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Verzoekers betwisten dat de motivering 

afdoende is. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling 

is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Het onderzoek naar het afdoende karakter van de motieven en de materiële motiveringsplicht gebeurt in 

het licht van de toepasselijke wetsbepaling, meer bepaald artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet, 

waarvan verzoekers eveneens de schending aanvoeren. 

 

Artikel 9ter, § 1 van de Veemdelingenwet 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.  
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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 getuigschrift 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 ambtenaar-geneesheer beschikt bij het beoordelen van het in artikel 9ter, § 1 van de 

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

beoordeling niet maken in de plaats van de ambtenaar-geneesheer. 

 

Verzoekers stellen dat de ambtenaar-geneesheer een aantal ziekenhuizen en centra heeft opgesomd 

waar verzoekster behandeld zou kunnen worden, zonder evenwel te verduidelijken in welke behandeling 

deze centra gespecialiseerd zijn noch aan te geven of deze centra voor iedere patiënt toegankelijk zijn 

daar het merendeel privé-ziekenhuizen betreft.  

 

Uit het medisch advies opgesteld op 3 maart 2016 blijkt dat de ambtenaar geneesheer in een eerste fase 

in nagegaan of een behandeling voor de aandoeningen van verzoekster beschikbaar is. Waar een 

zorgvuldig onderzoek van de arts-adviseur conform artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet zelfs niet 

vereist dat de arts uitdrukkelijk moet aangeven in welke instelling, bij welke arts en wanneer de zieke 

vreemdeling diens noodzakelijke behandeling in het herkomstland kan krijgen, blijkt in casu uit het advies 

van de arts-adviseur dat hij actuele informatie uit de Med-COI databank heeft gebruikt om in Armenië na 

te gaan of behandeling en de nodige geneesmiddelen beschikbaar zijn. De ambtenaar-geneesheer heeft 

bij dit onderzoek vastgesteld dat voor de behandeling en de opvolging van epilepsie, arteriële hypertensie 

en het nefrotisch syndroom zowel “inpatient als outpatient treatment” en bloedanalyse beschikbaar zijn. 

Wat de epilepsie betreft stelt de ambtenaar-geneesheer bovendien vast dat ook de nodige medicatie, met 

name het geneesmiddel ‘Keppra’ beschikbaar is. Wat de borstkanker betreft stelt de ambtenaar-

geneesheer tenslotte vast dat moest zich een recidief voordoen zij zich ook hiervoor in haar herkomstland 

kan laten behandelen. Hierbij heeft hij zelfs uitdrukkelijk de naam en het adres weergegeven van de 

verschillende centra per aandoening. Waar verzoekers menen dat de ambtenaar-geneesheer niet 

aangeeft in welke behandeling deze centra gespecialiseerd zijn, merkt de Raad op dat uit het medisch 

advies heel duidelijk blijkt welke aandoening in welk centrum verzorgd kan worden. Bovendien wordt alle 

nodige informatie van de verschillende centra meegedeeld zodat verzoekers zelf kunnen nagaan in welke 

aandoeningen deze centra gespecialiseerd zijn. Door louter te poneren dat niet duidelijk is in welke zorgen 

de door de ambtenaar-geneesheer aangeduide centra gespecialiseerd zijn, tonen verzoekers niet aan dat 

verzoekster zich in deze centra niet adequaat kan laten verzorgen. Verzoekers kunnen ook niet ernstig 

voorhouden dat er geen controle kan zijn van de informatie afkomstig uit de MedCOI-databank, nu deze 

informatie zich gewoon in het administratief dossier bevindt. Verzoekers waren in de mogelijkheid inzage 

te vragen in dit administratief dossier, doch nergens blijkt uit het dossier dat zij dit ook werkelijk hebben 

betracht. Bovendien werd de relevante informatie ook opgenomen in het medisch advies zelf. Verzoekers 

hadden dus de mogelijkheid, indien zij de informatie van de MedCOI-databank gedragen door de 

Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst willen betwisten, andere informatie voor te leggen. 

 

Vervolgens is de ambtenaar-geneesheer nagegaan of de nodige zorgen ook toegankelijk zijn voor 

verzoekster. Hij stelt hierbij onder meer vast dat de zoon van verzoekster meerderjarig is en toegang heeft 

tot de arbeidsmarkt, zodanig dat hij kan instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke 

hulp. Verzoekers betwisten deze vaststelling geenszins. Daarnaast wijst de ambtenaar-geneesheer erop 

dat bepaalde type gezondheidszorgen en zorgen voor welbepaalde aandoeningen door de staat worden 

betaald. Hij stelt vast dat er een pakket aan basiszorgen gratis wordt aangeboden en dat dit ruimer is voor 

bepaalde sociale kwetsbare personen. Epilepsie is één van de aandoeningen waarvoor gratis zorg 

mogelijk is. Daarenboven wijst de ambtenaar-geneesheer op het bestaan van een familiale sociale 

uitkering voor de armste gezinnen. Door er louter op te wijzen dat de ambtenaar-geneesheer niet is 

nagegaan of de uitkering voldoende hoog is om toegang te verschaffen tot alle soorten medische 

verzorging gaan verzoekers enerzijds voorbij aan het gegeven dat de ambtenaar-geneesheer in de eerste 
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plaats heeft vastgesteld dat zij zelf zouden kunnen instaan voor de kosten van de nodige behandelingen, 

waaronder ook de arteriële hypertensie, en anderzijds dat sommige zorgen in ieder geval gratis zijn 

zodanig dat niet moet worden nagegaan of de uitkering voldoende hoog is. Verzoekers tonen niet aan dat 

zij niet zelf kunnen instaan voor de kosten van de nodige behandelingen, noch hebben zij zich de moeite 

getroost om informatie voor te leggen die zou aantonen dat de uitkeringen te laag zijn voor de toegang tot 

adequate medische verzorging. Ze  weerleggen bijgevolg de door de ambtenaar-geneesheer gemaakte 

vaststellingen niet. 

 

De Raad kan op grond van het aangevoerde middel niet aannemen dat de motivering in rechte en in feite 

onevenredig zou zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Noch kan hij vaststellen dat 

gemachtigde of de arts-adviseur bij zijn beoordeling is uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens, of dat 

zij die incorrect hebben beoordeeld of dat zij op grond daarvan in onredelijkheid tot de beslissing zijn 

gekomen. 

 

Een schending van artikel 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, van de materiële motiveringsplicht of 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt niet. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig november tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


