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 nr. 198 443 van 23 januari 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat  Mr. A. ACER 

Brugstraat 5 B 18 

2060 ANTWERPEN  

 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, belast met 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, in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun 

minderjarig kind X, die verklaren van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op 30 oktober 2014 hebben 

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

Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 17 

september 2014 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, aan de verzoekende partijen ter kennis 

gebracht op 30 september 2014. 

 

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 11 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 januari 2018. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. ACER verschijnt voor de 

verzoekende partijen en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

Verzoekers die verklaren van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, komen op 30 november 2011 België 

binnen en dienen een asielaanvraag in op dezelfde datum. 

 

Op 20 september 2012 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire 

beschermingstatus. 

 

Op 25 september 2012 worden ten opzichte van verzoekers bevelen om het grondgebied te verlaten – 

asielzoeker genomen (bijlage 13quinquies). 

 

Bij arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nrs. 96 715 en 96 716 van 8 februari 2013 

worden aan verzoekers eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus 

geweigerd. 

 

Op 5 juni 2013 dienen verzoekers een tweede asielaanvraag in. 

 

Op 16 mei 2014 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissingen 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 22 mei 2014 worden ten opzichte van verzoekers bevelen genomen om het grondgebied te verlaten 

– asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

Op 13 augustus 2014 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 15 september 2014 geeft de arts-adviseur zijn advies. 

 

Op 17 september 2014 wordt deze aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit is de bestreden beslissing: 

 

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

13.08.2014 bij 

onze diensten werd ingediend door: 

S., M. (R.R.: xxx), geboren te Kuba op (…) 1973 

A., A. (R.R.: xxx), geboren te Kuba op (…) 1977 

+ kind 

S., F., geboren op (…) 2008 

Nationaliteit: Azerbeidzjan 

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(en): 

Artikel 9ter §3 – 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), 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 in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of 

geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld 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. 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 15.09.2014 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

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

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

het land waar hij verblijft. 

De onontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de eerbiediging van de 

andere voorwaarden tot ontvankelijkheid, voorzien in Artikel 9ter §3. 

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

 

Bij arresten van de Raad nrs. 131 037 en 131 036 van 8 oktober 2014 worden aan verzoekers de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. 
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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. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekers voeren een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“EERSTE MIDDEL: Schending van het artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980 in 

samenhang met de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel. Schending van de materiële motiveringsplicht. Schending van het artikel 3 

E.V.R.M. Schending van het artikel 3 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. 

Schending van de artikelen 119, 123, 124 en 126 van de Code Geneeskundige Plichtenleer. 

Het artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet onderscheidt de volgende mogelijkheden: 

(de vreemdeling) 

- die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of 

voor zijn 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, 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. (R.v.St. 11 juni 

2002, nr. 101.624.) 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.” (R.v.V. 22 december 2009, nr. 36.480) 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624).” (R.v.V. 28 mei 2009, nr. 28.074) 

Het artikel 3 van het E.V.R.M. verbiedt o.m. een onmenselijke behandeling: 

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen.” 

Het artikel 3 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie benadrukt het recht op 

menselijke integriteit als volgt: 

“1. Eenieder heeft recht op lichamelijke en geestelijke integriteit. 

2. In het kader van de geneeskunde en de biologie moeten met name worden nageleefd: 

. de vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, volgens de bij de wet bepaalde regels, 

. het verbod van eugenetische praktijken, met name die welke selectie van personen tot doel hebben, . 

het verbod om het menselijk lichaam en bestanddelen daarvan als zodanig als bron van financieel 

voordeel aan te wenden, 

. het verbod van het reproductief klonen van mensen.” 

In het hoofdstuk IV van de Code geneeskundige plichtenleer wordt “de geneesheer als adviseur, 

controleur, deskundige of ambtenaar” omschreven: 

“Artikel 119 

De geneesheer belast met een deskundig onderzoek naar de lichamelijke of geestelijke bekwaamheid 

of geschiktheid van een persoon of met om het even welk klinisch onderzoek, met de controle van een 

diagnose of met het toezicht op een behandeling, of nog met een onderzoek naar de medische 

prestaties voor rekening van een verzekeringsinstelling, moet de bepalingen van deze code naleven. Hij 

mag geen opdracht aanvaarden die tegen de medische ethiek indruist. 

… 

Artikel 123 

De geneesheer belast met een in artikel 119 vermelde opdracht moet vooraf aan de betrokkene 

mededelen in welke hoedanigheid hij optreedt en hem in kennis stellen van zijn opdracht. De 
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geneesheer-gerechtelijk deskundige vooral zal hem waarschuwen dat hij aan de verzoekende overheid 

alles dient mede te delen wat betrokkene hem zal toevertrouwen in het kader van zijn opdracht. Artikel 

124 

Wanneer deze geneesheren menen een diagnose te moeten stellen of een prognose te moeten maken, 

mogen zij slechts besluiten formuleren nadat zij de patiënt hebben gezien en persoonlijk hebben 

ondervraagd, zelfs indien zij gespecialiseerde onderzoekingen hebben laten uitvoeren of over 

elementen beschikken die hen door andere geneesheren werden medegedeeld. 

… 

Artikel 126 

§ 1. De adviserende of controlerende geneesheer vervult zijn opdracht met inachtneming van de 

voorschriften van collegialiteit. 

Hij moet zich in het bijzijn van de patiënt onthouden van elke beoordeling over de diagnose, de 

behandeling of over de persoon van de behandelende geneesheer, zijn geschiktheid of de kwaliteit van 

de verleende zorgen. 

§ 2. Indien de medische adviseur of de controlerende geneesheer bij de patiënt onderzoekingen wil 

laten doen die hijzelf niet kan uitvoeren, verzoekt hij de behandelende geneesheer ze te doen uitvoeren 

en zorgt hij er slechts zelf voor met de toestemming van de behandelende geneesheer of bij duidelijke 

nalatigheid van deze laatste. 

§ 3. De adviserende of controlerende geneesheer moet in elk geval de behandelende geneesheer 

inlichten over de resultaten van deze speciale onderzoekingen. Hij mag hem zijn mening over de 

behandeling laten kennen zonder daarbij afbreuk te doen aan de rechten van de behandelende 

geneesheer. § 4. De adviserende of controlerende geneesheer onthoudt zich van elke rechtstreekse 

inmenging in de behandeling; hij moet in elk geval contact opnemen met de behandelende geneesheer 

vooraleer een beslissing te nemen die deze van de behandelende geneesheer wijzigt. 

§ 5. Indien de patiënt een raadgevende geneesheer heeft, vervult de deskundige geneesheer zijn 

opdracht in samenwerking ermee, behoudens afwijkende wetsbepalingen. Hij mag geen rekening 

houden met de mededelingen van een partij die in het dossier niet zijn opgenomen.” In de bestreden 

beslissing stelt de Dienst Vreemdelingenzaken de medische filter van het artikel 9 ter van de 

Vreemdelingenwet toe te passen. 

De ambtenaar-geneesheer zou vastgesteld hebben “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”. Verder wordt er gesteld dat niet blijkt dat “betrokkene lijdt aan een aandoening die 

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

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

behandeling is in het land van herkomst of het land waar hij verblijft” 

Op deze basis wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. 

Verzoekers wijzen echter op de volgende uiteenzetting van de toenmalig bevoegde staatssecretaris 

(eigen onderlijning): 

“De nieuwe fase van de medische ontvankelijkheid houdt niet in dat er wordt geverifieerd of de 

medische reden reëel is, maar wel of ze overeenstemt met het oogmerk van de wetgever (artikel 9ter 

van de wet van 15 december 1980). Er bestaat immers geen medische of juridische definitie van de 

uitdrukking "ernstige ziekte". Het is dus geen ernstige ziekte die een aanvraag 9ter rechtvaardigt, maar 

een ziekte die een risico met zich brengt zoals beschreven in artikel 9ter van de wet van 15 december 

1980. De nuance is van het grootste belang. (…) In de aanvullende fase die door het nieuwe ontwerp 

wordt ingesteld zal een negatief medisch advies betrekking hebben op het duidelijk gebrek aan ernst 

(dat wil zeggen, niet de afwezigheid van ernstige ziekte, maar de duidelijke afwezigheid van het door 

artikel 9ter vereiste risico) en bijgevolg tot de niet-ontvankelijkheid van de aanvraag leiden.” (Antwoord 

van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op schriftelijke vraag nr. 152 d.d. 02.08.2011) 

De medische filter werd inderdaad louter geïnstalleerd om aanvragers met een verkoudheid of een 

ingegroeide teennagel te verhinderen door te stromen naar de procedure ten gronde. 

Verzoekers lijdt aan een angststoornis en een ernstige depressie met suïcidedreiging. De behandelende 

arts stelt dat suïcide mogelijk en “zelfs zeer waarschijnlijk” is indien de behandeling wordt stopgezet. 

De arts-adviseur vermeldt trouwens zelf dat er “geen directe” bedreiging is voor het leven van 

betrokkene (maar er is dus wel een bedreiging). 

Er is dan ook zeer duidelijk voldaan aan de voorwaarde voor het passeren van de medische filter, zijnde 

het op zodanige wijze lijden aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer 

er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het land van verblijf. 

Desondanks werd de aanvraag van verzoekers onontvankelijk verklaard, door middel van een zeer 

gestandaardiseerd advies waarin de ernstige depressie met angststoornis en suïciderisico van 

verzoekers afgedaan wordt als een banale aandoening die zelfs geen behandeling behoeft. 
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Het artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet werd geschonden. De arts-adviseur heeft zich niet afdoende 

van zijn taak gekweten, aangezien hij slechts een van de twee criteria uit het artikel 9 ter van de 

Vreemdelingenwet bespreekt. Hij schrijft dat er “geen directe” bedreiging is voor het leven van 

betrokkene, maar het reële risico op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 

adequate behandeling is in het land van herkomst wordt geenszins onderzocht. 

De zinsnede “zelfs onbehandeld” kan men onmogelijk aanzien als een voldoende weerlegging van dit 

tweede criterium. Aangezien de arts-adviseur niet betwist dat er sprake is van een “anxiodepressieve 

toestand met suïcidale dreiging en die gekarakteriseerd wordt door angststoornissen” en hij de patiënt 

nooit onderzocht heeft, noch contact opgenomen heeft met de behandelende arts, is het medisch 

gezien niet ernstig en in het algemeen niet redelijk om zo’n zware gevolgtrekking (m.n. geen 

behandeling noodzakelijk) met zo’n stelligheid te poneren. 

Verzoekers verwijst hiervoor naar de volgende uitspraken van uw Raad (eigen onderlijning): 

“Het feit dat in welbepaalde situaties kan worden geoordeeld dat, omwille van het feit dat een 

aandoening weinig ernstig is, een ziekte strikt genomen geen behandeling vereist of om andere 

redenen, een gezondheidsprobleem – ook wanneer er geen adequate behandeling voor beschikbaar of 

toegankelijk is in een bepaald land – geen aanleiding kan geven tot de vaststelling dat er een reëel 

risico bestaat op een onmenselijke of vernederende behandeling, laat niet toe te concluderen dat dit 

steeds zo is. Het komt de ambtenaar-geneesheer toe deze mogelijkheid te onderzoeken en in het raam 

van zijn medische evaluatie te duiden op welke specifieke gronden hij, rekening houdende met de 

gegevens die eigen zijn aan het individuele geval waarover hij dient te oordelen, meent dat het 

ontbreken van een adequate behandeling voor een aangevoerd gezondheidsprobleem al dan niet 

aanleiding kan geven tot een situatie waarbij de betrokken vreemdeling in een onmenselijke of 

vernederende situatie terechtkomt. Het staat niet ter discussie dat de ambtenaar-geneesheer deze 

analyse niet heeft doorgevoerd. Uit het advies van de betrokken arts blijkt immers duidelijk dat hij op 

basis van een ongenuanceerd aanvoeren van rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens en het foutief citeren uit twee arresten van de Raad meende niet te moeten overgaan tot een 

effectieve toetsing aan één van de in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet opgenomen 

criteria om te bepalen of een vreemdeling in aanmerking komt voor de toekenning van een 

verblijfsmachtiging om medische redenen. Verzoekers kan dan ook worden gevolgd waar hij stelt dat 

verweerder, die slechts verwijst naar een advies dat niet op zorgvuldige wijze tot stand kwam en waarbij 

geen volledige toetsing werd doorgevoerd aan de door de nationale wetgever bepaalde criteria, de 

bepalingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en het zorgvuldigheidsbeginsel heeft 

geschonden.” (RvV arrest nr. 123.437 d.d. 30.04.2014) 

“Het staat de ambtenaar-geneesheer die verweerder adviseerde, als controlearts, uiteraard vrij om niet 

akkoord te gaan met het standpunt dat werd ingenomen door de geneesheer-specialist die door 

verzoekers werd gecontacteerd en die een standaard medisch getuigschrift invulde. Artikel 9ter, § 1, 

vijfde lid van de Vreemdelingenwet voorziet wel in de mogelijkheid voor de ambtenaar-geneesheer om, 

indien hij dit nodig acht, de vreemdeling te onderzoeken of een bijkomend advies in te winnen van 

deskundigen. Het betreft hier evenwel een mogelijkheid – en geen verplichting – voor de ambtenaar-

geneesheer (cf. ook Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 35). Het is de ambtenaar-geneesheer 

aldus toegestaan om zich voor zijn advies louter te baseren op de neergelegde medische attesten 

zonder een eigen medisch onderzoek te voeren of zonder een bijkomend advies van een deskundige te 

vragen indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder dergelijk advies een onderbouwd advies 

kan geven. Hij kan er zich in dat geval evenwel niet mee vergenoegen louter te stellen dat “[d]eze 

psychiatrisch-psychologische problematiek […] evenwel, ook zonder behandeling, geen gevaar in[houdt] 

voor het leven en de fysieke integriteit van betrokkene en […] geen risico [vormt] voor een onmenselijke 

en vernederende behandeling wanneer er geen adequate medische zorgen zijn in het land van 

herkomst of het land waar betrokkene verblijft” zonder te verduidelijken waarom hij dit oordeel is 

toegedaan.” 

De handelswijze van de arts-adviseur gaat ook volledig in tegen de deontologische verplichtingen van 

artsen. De arts-adviseur heeft de volgende bepalingen van de code geneeskundige plichtenleer niet 

gerespecteerd: hij heeft verzoekers niet voorafgaand meegedeeld dat hij optrad, noch hem in kennis 

gesteld van zijn opdracht (artikel 123); hij heeft besluiten geformuleerd zonder verzoekers te hebben 

gezien en te hebben ondervraagd (artikel 124) en hij heeft de regels met betrekking tot de collegialiteit 

niet gerespecteerd door de behandelend geneesheer niet in te lichten over de resultaten (artikel 126). 

De vreemdelingenwet ontheft de artsen-adviseur niet van de verplichtingen van de medische 

plichtenleer, en kan dit ook niet. 

De arts-adviseur had verder ten minste de behandelingsmogelijkheden en de toegankelijkheid hiervan in 

het land van herkomst moeten onderzoeken, om met kennis van zaken een advies te kunnen geven. 

Verzoekers heeft rapporten van o.m. de WHO voorgelegd, die aantonen hoe gebrekkig de 

gezondheidszorg in Azerbeidzjan is, maar deze worden gewoon genegeerd. 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden, net als het artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet. 

De materiële motiveringsverplichting werd niet nageleefd. De gegeven motivering is door het 

bovenvermelde niet afdoende, onjuist en bovendien behept met de vermelde schendingen van de 

medische plichtenleer.” 

 

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

 

“In het eerste middel roepen verzoekers de schending in van artikel 9ter Vreemdelingenwet, van artikel 

3 EVRM, van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, van artikelen 119,123 en 126 

van de code geneeskundige plichtenleer. 

Verzoekers stellen dat de arts-adviseur slechts één van de criteria van artikel 9ter§1 Vreemdelingenwet 

heeft onderzocht, en dat zijn advies gestandaardiseerd is. 

Verzoekers stellen dat de arts-adviseur hen niet ingelicht heeft van zijn opdracht dat hij verzoekers niet 

onderzocht heeft en dat hij de regel van collegialiteit niet heeft gerespecteerd ten opzichte van de 

behandelende arts. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit het advies van de arts-adviseur van 15 september 

2014 blijkt dat de aandoeningen zelfs onbehandeld geen reëel risico inhouden voor het leven of de 

fysieke integriteit. 

De arts-adviseur stelde vast dat het risico op zelfmoord slechts hypothetisch is omdat er uit het dossier 

niet blijkt dat er suïcidale pogingen objectief gedocumenteerd zijn. 

De arts-adviseur heeft gehandeld overeenkomstig de vreemdelingenwet. 

Hij heeft geen wettelijke verplichting om de aanvrager zelf te onderzoeken, noch om een specialist te 

raadplegen. 

Artikel 9ter §3-4° Vreemdelingenwet voorziet: 

§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk : 

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;] 

Verzoekers maken niet duidelijk op welke wijze artikel 9ter Vreemdelingenwet geschonden zou zijn, 

aangezien de bestreden beslissing genomen werd op grond van artikel 9ter §3-4° Vreemdelingenwet. 

Zij roepen de schending van artikel 3 EVRM in zonder enig argument aan te brengen om die schending 

aan te tonen. 

De arts-adviseur adviseerde dat de aandoeningen zelfs onbehandeld geen risico inhouden op het leven 

of de fysieke integriteit, noch op onmenselijke behandelingen. 

In zijn advies maakt de ambtenaar-geneesheer duidelijk waarom het onderzoek naar de 

behandelingsmogelijkheden niet wordt gevoerd. Na de bespreking van de ziektebeelden aan de hand 

van de medische informatie hem door verzoekende partij ter beschikking gesteld, concludeert hij dat de 

eventuele afwezigheid van een behandeling in het land van herkomst geen onmenselijke of 

vernederende behandeling kan uitmaken en dit omwille van redenen eigen aan de medische 

problematiek zelf. 

Gezien in de bestreden beslissing uitdrukkelijk de redenen worden aangegeven waarom geen sprake 

kan zijn van een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 

adequate behandeling is in het land van herkomst of verblijf en dit omwille van redenen eigen aan de 

medische problematiek zelf, en verzoekers niet aantonen dat de beoordeling van de medische toestand 

kennelijk foutief of onredelijk zou zijn, is voldaan aan de vereisten van artikel 9ter van de wet van 15 

december 1980. 

Verzoekers verwijzen naar deontologische plichten van de arts-adviseur maar tonen niet aan dat de 

arts-adviseur de vreemdelingenwet verkeerd heeft toegepast, noch dat de thans bestreden beslissing in 

strijd is met de aangehaalde rechtsregels. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft reeds geoordeeld over de kracht van de code 

geneeskundige plichtenleer: 

“Waar verzoekers verwijst naar artikel 120 van de code van geneeskundige plichtenleer moet worden 

gesteld dat niet blijkt dat deze code bindende rechtsregels omvat. Het gegeven dat een bestuurlijke 

beslissing zou zijn genomen met miskenning van een regel van de deontologische plichtenleer van een 

beroepsgroep laat derhalve op zich niet toe te concluderen dat deze beslissing door enige onwettigheid 

is aangetast. 

(…) 

De bewering van verzoekers dat uit artikel 120 van de code van geneeskundige plichtenleer kan worden 

afgeleid dat een controlearts of een adviserend arts de verplichting heeft om steeds zelf de persoon 
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omtrent dewelke hij een medisch advies dient te verstrekken aan een medisch onderzoek dient te 

onderwerpen vindt bijgevolg geen steun in de tekst van voormeld artikel. 

Daarenboven moet worden gesteld dat in 9ter, § 1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk 

wordt aangegeven dat de ambtenaar-geneesheer slechts “zo nodig” een vreemdeling die op medische 

gronden verzoekt om tot een verblijf te worden toegelaten zelf dient te onderzoeken. De wetgever heeft 

dus niet in een verplichting voorzien en verzoekers toont niet aan dat er redenen waren die er de 

ambtenaar-geneesheer in voorliggende zaak hadden dienen toe te brengen een dergelijk onderzoek 

nodig te achten.” (RVV 113.727 van 13 november 2013). 

De beslissing is gesteund op een correcte feitenvinding. Verzoekers tonen niet aan dat de 

aandoeningen een directe bedreiging voor het leven inhouden. 

Het middel is onontvankelijk, minstens ongegrond.” 

 

3.1.3.1. 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. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken.  

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht wordt 

onderzocht samen met de aangevoerde schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De 

toepasselijke bepalingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet luiden 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. 

(…).” 

 

“§ 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; 
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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. 

(…).” 

 

In casu werd de aanvraag onontvankelijk verklaard op grond van artikel 9ter, § 3, 4° van de 

vreemdelingenwet. De bestreden beslissing verwijst in dit verband naar het advies van de arts-adviseur 

van 15 september 2014 dat luidt als volgt: 

 

“(…) 

Ik kom terug op uw vraag om evaluatie van het standaard medisch getuigschrift voorgelegd door 

voornoemde persoon in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten 

ingediend op 13.08.2014. 

Uit het medisch getuigschrift SMG d.d. 18/7/2014 en bijlage blijkt dat betrokkene lijdt aan een 

anxiodepressieve toestand met suïcidale dreiging en die gekarakteriseerd wordt door angststoornissen. 

Er is geen directe bedreiging voor het leven van betrokkene. 

Wat betreft het vermelde zelfmoordgevaar, dit is eerder hypothetisch en speculatief, in concreto worden 

in het dossier geen gehele suïcidale pogingen objectief gedocumenteerd. 

Ik kan dus op basis van de voorliggende elementen niet aannemen dat de medische toestand een reëel 

risico zou inhouden bij terugkeer van betrokkene naar zijn land van herkomst. 

De beschreven chronische depressieve stoornis van betrokkene houdt geen reëel risico in voor het 

leven of de fysieke integriteit van betrokkene of kan aanleiding geven tot een mensonwaardige 

behandeling. Een terugkeer naar het land van herkomst impliceert geen pejoratieve invloed op de 

evolutie van de aangehaalde gezondheidstoestand van de betrokkene, en zelfs onbehandeld is er geen 

risico noch voor het leven, noch voor de fysieke integriteit, noch op een vernederende of onmenselijke 

behandeling. 

Haar aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter kan niet ingewilligd worden. 

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

Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en die aanleiding kan geven tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel. 

(…).” 

 

Verzoekers voeren aan dat verzoeker lijdt aan een angststoornis en ernstige depressie met 

suïcidedreiging en dat hij daardoor wel degelijk lijdt aan een aandoening die valt onder het 

toepassingsgebied van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet. Verzoekers menen dat het 

advies zeer gestandaardiseerd is en dat er maar één van de twee criteria van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet onderzocht werd: er werd enkel onderzocht of er geen directe bedreiging is voor het 

leven van verzoeker en er werd niet onderzocht of er een risico is op onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst. De zinsnede “zelfs 

onbehandeld” kan niet beschouwd worden als een voldoende weerlegging van het tweede criterium. Het 

is medisch gezien niet ernstig dat de arts-adviseur tot zulke conclusie komt, nu hij niet betwist dat er 

sprake is van een anxio-depressieve toestand met suïcidale dreiging die gekarakteriseerd wordt door 

angststoornissen, nu hij verzoeker nooit heeft onderzocht en evenmin contact heeft opgenomen met de 

behandelende arts. Verzoekers menen dat deze handelwijze ook ingaat tegen de deontologische 

verplichtingen van artsen en verwijst naar de Code Geneeskundige Plichtenleer. Verzoekers besluiten 

dat de arts-adviseur minstens de behandelingsmogelijkheden en de toegankelijkheid hiervan in het land 

van herkomst had moeten onderzoeken. De rapporten die verzoekers in dit verband voorlegden, worden 

genegeerd, wat een schending inhoudt van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

3.1.3.2. Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet houdt verschillende mogelijkheden in die 

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

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

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

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

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

herkomst (cf. RvS 19 juni 2013, nr. 223.961, RvS 28 november 2013, nrs. 225.632, 225.633 en RvS 16 
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oktober 2014, nr. 228.778). Het gaat om verschillende hypotheses waarvan de laatste los staat van en 

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

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

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

225.632 en 225.633 en RvS 29 januari 2014, nr. 226.651) omvatten. Concreet houdt artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet in dat er enerzijds gevallen zijn van een vreemdeling die actueel lijdt aan een 

levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn fysieke integriteit, 

d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de fysieke integriteit moet imminent 

aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. Anderzijds is er het geval van de 

vreemdeling waarbij er actueel geen reëel risico is voor diens leven of fysieke integriteit en die dus in 

principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling voorhanden is voor zijn ziekte of 

aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het risico loopt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval geen acute levensbedreigende ziekte, 

er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de ingeroepen ziekte of aandoening (cf. RvS 

5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073).  

 

Aangaande de vraag of de ziekte van verzoeker een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit, wordt in het advies van de arts-adviseur van 15 september 2014, dat deel uitmaakt van de 

bestreden beslissing en dat bij de bestreden beslissing werd gevoegd, gesteld: 

 

“Er is geen directe bedreiging voor het leven van betrokkene. 

Wat betreft het vermelde zelfmoordgevaar, dit is eerder hypothetisch en speculatief, in concreto worden 

in het dossier geen gehele suïcidale pogingen objectief gedocumenteerd.” 

 

Aangaande de vraag of de ziekte van verzoeker een reëel risico inhoudt op onmenselijke en 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van 

herkomst of het land waar hij verblijft, wordt in het advies het volgende gesteld: 

 

“Ik kan dus op basis van de voorliggende elementen niet aannemen dat de medische toestand een reëel 

risico zou inhouden bij terugkeer van betrokkene naar zijn land van herkomst. 

De beschreven chronische depressieve stoornis van betrokkene houdt geen reëel risico in voor het 

leven of de fysieke integriteit van betrokkene of kan aanleiding geven tot een mensonwaardige 

behandeling. Een terugkeer naar het land van herkomst impliceert geen pejoratieve invloed op de 

evolutie van de aangehaalde gezondheidstoestand van de betrokkene, en zelfs onbehandeld is er geen 

risico noch voor het leven, noch voor de fysieke integriteit, noch op een vernederende of onmenselijke 

behandeling.”  

 

Hieruit blijkt dat de arts-adviseur de twee hypotheses voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet is nagegaan.  

 

De arts-adviseur vermeldt ook waarom hij meent dat het vermelde zelfmoordgevaar volgens hem 

hypothetisch en speculatief is, met name omdat in het dossier ‘geen gehele suïcidale pogingen objectief 

worden gedocumenteerd’. Dit gegeven steunt op een correcte feitenvinding, want uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt het volgende. Verzoeker heeft een standaard medisch getuigschrift 

voorgelegd, opgesteld door zijn huisarts op 18 juli 2014. Dit attest vermeldt als diagnose “ernstige 

depressie met suïcide dreiging. Begeleiding via “eclips” wordt gestart in augustus”. Uit dit medisch 

getuigschrift blijkt dat verzoeker “voorlopig geen medicatie” neemt en dat hij “1x bij psychiatrie AZ St 

Lucas Gent (is) geweest” en hij daar doorverwezen werd naar Eclips, dat een centrum voor geestelijke 

gezondheidszorg is. Bij de voorziene duur van de behandeling wordt vermeld “verscheidene maanden 

tot jaren” en als gevolgen en mogelijke complicaties indien de behandeling wordt stopgezet, wordt 

vermeld “suïcide mogelijk, zelfs zeer waarschijnlijk”. Als specifieke nood in verband met de medische 

opvolging wordt vermeld “opvolging via therapeutisch gesprek”. Verzoeker heeft ook een “attest van 

begeleiding” voorgelegd van de vzw Eclips waarin een psycholoog vermeldt dat verzoeker een 

begeleiding zal volgen in Eclips bij een psycholoog. 

 

Waar verzoekers aanvoeren dat de zinsnede “zelfs onbehandeld” niet kan worden aanvaard als 

weerlegging van het tweede criterium van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, wordt opgemerkt dat 

hieruit wel blijkt dat de arts-adviseur is nagegaan of verzoeker bij een terugkeer naar zijn land van 

herkomst of land van gewoonlijk verblijf, het risico loopt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen behandeling is in dat land. Verzoekers slagen er in casu niet in om de 

inhoudelijke beoordeling door de arts-adviseur te ontkrachten, nu uit de voorgelegde stukken niet blijkt 
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dat verzoeker medicatie neemt en niet blijkt dat hij behandeld moet worden door een arts. Er blijkt uit de 

voorgelegde stukken dat er sprake is van een behandeling in de zin van therapeutische gesprekken met 

een psycholoog. 

 

Waar verzoekers aanvoeren dat de voorgelegde stukken over de gebrekkige gezondheidszorg in 

Azerbeidzjan niet in aanmerking werden genomen, wordt opgemerkt dat verzoekers aanvraag 

onontvankelijk werd verklaard omdat verzoekers ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals 

voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet. Nu de aanvraag onontvankelijk werd 

verklaard en werd vastgesteld dat er zelfs onbehandeld voor verzoeker geen risico is voor zijn leven, 

voor zijn fysieke integriteit en geen risico op een onmenselijke en vernederende behandeling bij een 

terugkeer naar zijn land van herkomst, diende niet verder te worden ingegaan op de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de zorgen in het land van herkomst of het land van gewoonlijk verblijf. 

 

Verzoekers slagen er niet in aan te tonen dat de motieven van de bestreden beslissing, waarvan het 

advies van de arts-adviseur deel uitmaakt, steunen op een foutieve feitenvinding of kennelijk onredelijk 

zijn. De schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet 

worden aangenomen, evenmin als een schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

3.1.3.3. Waar verzoekers verwijzen naar artikelen uit de Code Geneeskundige Plichtenleer, wordt 

opgemerkt dat deze Code als doel heeft de geneesheren een gids of leidraad aan te reiken om hun 

beroep op een professionele, waardige en respectvolle manier in te vullen en uit te oefenen. Voor de 

patiënten en hun omgeving vormt de Code der Geneeskundige Plichtenleer een waarborg dat gestreefd 

wordt naar een correcte en integere uitoefening van de geneeskunst. De Code van de Geneeskundige 

Plichtenleer werd evenwel nooit als algemeen bindend verklaard, noch vermag de Nationale Raad van 

de Orde van Artsen door middel van de adviezen bindende regels opleggen. Er wordt voorts op 

gewezen dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen wettigheidscontrole kan uitoefenen inzake 

een medische deontologische code die een gids of leidraad betreft en disciplinaire gedragsregels omvat 

en geen wetgeving noch juridisch bindende norm uitmaakt. De in de medische deontologische code 

geopperde disciplinaire principes, voorschriften en gedragsregels maken nog geen afdwingbare 

wetgeving uit, zodat verzoekers zich hierop niet kunnen beroepen om de onwettigheid van de bestreden 

beslissing aan te voeren. Een eventuele niet-naleving van een disciplinaire ‘code’ vervat in de 

geneeskundige plichtenleer kan niet tot de onwettigheid van de bestreden beslissing leiden. 

 

3.1.3.4. Verzoekers voeren in het eerste middel de schending aan van artikel 3 van het EVRM en van 

artikel 3 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Deze schendingen worden 

vermeld in de hoofding van het middel maar worden niet verder concreet uitgewerkt. Luidens artikel 

39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een 

uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden 

ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke 

omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden 

rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; 

RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618). Dit is in casu niet het geval. Deze onderdelen van het tweede middel 

zijn bijgevolg onontvankelijk. 

 

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

 

3.2.1. Verzoekers voeren een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“TWEEDE MIDDEL: Schending van het artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie. 

Verzoekers kreeg een beslissing tot onontvankelijkheid van zijn aanvraag op basis van het artikel 9 ter 

van de Vreemdelingenwet. 

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in het arrest 43/2013 dat het artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet 

een vorm van subsidiaire bescherming inhoudt, en het artikel is de facto een omzetting van het artikel 

15 van Richtlijn 2004/83. 

Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie is dan ook van toepassing. 

Het artikel 41 van het Handvest luidt als volgt: 

“1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

. het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen, 

. het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met inachtneming van 

het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim,. de plicht 

van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden. 

3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Gemeenschap van de schade die door haar instellingen 

of haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene 

beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 4. Eenieder kan zich in een van de talen 

van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en moet ook in die taal antwoord krijgen.” 

Dit artikel van het Handvest is van toepassing op alle handelingen die worden gesteld in uitvoering van 

de Europese regelgeving, waaronder zeker begrepen zijn de handelingen die voortvloeien uit de 

toepassing van richtlijnen. 

Het feit dat de Dienst Vreemdelingenzaken niet beschouwd kan worden als een Europese instelling doet 

geen afbreuk aan de toepassing van het Handvest. 

In het arrest M.G en R.N tegen Nederland van het Europese Hof van Justitie d.d. 10.09.2013 wordt 

gesteld dat de nationale rechter een eventuele schending van het hoorrecht als volgt dient te 

onderzoeken (overweging 38): 

“Met betrekking tot de door de verwijzende rechter gestelde vragen moet worden opgemerkt dat 

schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar 

Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit 

leidt, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben 

(zie in die zin met name arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C-301/87, Jurispr. blz. I-

307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C-288/96, Jurispr. blz. I-8237, punt 101; 1 oktober 

2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. I-9147, punt 

94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C-96/11 P, punt 80).” 

Verzoekers verwijst tevens naar het arrest met nr. 130.247 van uw Raad, d.d. 26.09.2014. Hierin wordt 

het bovenvermelde als volgt bevestigd: 

“Het hoorrecht, zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest dat het recht op behoorlijk bestuur 

waarborgt, verzekert het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem 

nadelige individuele maatregel wordt genomen. De Raad wijst er op dat volgens vaste rechtspraak van 

het Hof van Justitie hel hoorrecht een algemeen beginsel van Unierecht vormt (HvJ 22 november 2012, 

C-2n/11, M.M., ro. 81-82). Het hoorrecht maakt tevens deel uit van de grondrechten die bestanddeel zijn 

van de rechtsorde van de Unie en die verankerd zijn in het Handvest. 

Dit hoorrecht dient niet enkel door de instellingen van de Unie te worden erkend, maar aangezien het 

een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, ook door de overheidsinstanties van alle lidstaten 

wanneer zij beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen, zelfs al schrijft de 

toepasselijke regelgeving een dergelijke formaliteit niet expliciet voor (Zie artikel 51 van het Handvest en 

de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten Pb.C. 14 december 2007, afl. 303; Zie ook HvJ 

18 december 2008, C-349/07, Sopropé, ro. 38 en HvJ 22 november 2012, C-2n/11. M.M., ro.86.) 

Het hoorrecht kent een algemene toepassing. Het Hof heeft steeds gewezen op het belang van het 

recht om te worden gehoord en op de zeer ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie. Vaste 

rechtspraak van het Hof stelt dan ook dat dit hoorrecht van toepassing is in iedere procedure die tot een 

bezwarend besluit kan leiden, d.i. een besluit dat de belangen van de betrokken persoon ongunstig kan 

beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-2nI11, M.M .. ro. 85 en de daar aangehaalde rechtspraak). 

(…) 

Of er sprake is van een schending van het hoorrecht, moet worden beoordeeld aan de hand van de 

specifieke omstandigheden van elk geval. met name de aard van de betrokken handeling, de context 

van de vaststelling ervan en de rechtsregels die de betrokken materie beheersen (HvJ 10 september 

2013, C-3B3/13 PPU, M.G. e.a., ro. 34). 

(…) 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad in casu aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat verzoekers in casu specifieke omstandigheden 

had 

kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het afleveren van een bevel om het grondgebied te 

verlaten hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013. C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro.40). ” 

Verzoekers legt een medisch attest voor van zijn huisarts en van zijn psychiater. Beiden betwisten de 

stelling van de arts-adviseur dat de suïcidale dreiging louter speculatief zou zijn formeel, en spreken 

integendeel over een “reëel risico op suïcide”. 
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De psychiater vermeldt tevens dat “de opvang en de zorg in het land van herkomst onvoldoende zijn om 

de heer M.S. op een menswaardige en adequate manier te behandelen”. 

Als het hoorrecht gerespecteerd zou zijn zou dit standpunt uiteraard voorgelegd zijn, tezamen met de 

argumentatie uit het eerste middel, met kritiek op het advies van de arts-adviseur. Dit geheel zou 

wellicht tot een andere beslissing aanleiding hebben gegeven. 

Het hoorrecht uit het artikel 41 van het Handvest is geschonden.” 

 

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

 

“In het tweede middel roepen verzoekers de schending in van artikel 41 Handvest van de grondrechten 

van de EU.  

Verzoekers stellen dat indien zij gehoord werden zij de argumentatie uit het verzoekschrift zouden 

hebben aanvoeren en dat die argumentatie tot een andere beslissing zou hebben geleid.  

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekers niet verduidelijken welke argumenten 

precies tot een andere beslissing zouden hebben geleid. In hun verzoekschrift tonen zij niet aan dat de 

bestreden beslissing gesteund zou zijn op foutieve motieven.  

“Daargelaten de vraag of een aanvraagprocedure van een machtiging tot verblijf om medische redenen 

volledig kan worden gelijkgesteld met een verzoek om internationale (subsidiaire) bescherming, houdt 

de hoorplicht als beginsel niet in dat de betrokkene steeds uitgenodigd moeten worden voor een 

verhoor. Er is enkel vereist dat zij nuttig voor hun belangen kunnen opkomen. Dit blijkt ook uit het door 

verzoekers geciteerde arrest M t. Ierland van 22 november 2012 (C-277/11) van het Europees Hof van 

Justitie waarin wordt over de hoorplicht het volgende wordt gesteld: “dit wil zeggen dat hij in staat moet 

worden gesteld naar behoren zijn opmerkingen kenbaar te maken alvorens een beslissing wordt 

genomen”. De Raad wijst erop dat verzoekers ruimschoots de mogelijkheid hadden alle medische en 

andere documenten over te maken bij het indienen van hun aanvraag en bij het neerleggen van 

bijkomende stukken en dit tot op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen.  

Bovendien kan luidens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie een schending van de rechten van de 

verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring 

van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leiden, wanneer deze procedure 

zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-

383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commis-

sie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 

8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, 

Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80). Hieruit volgt dat 

niet elke eventuele onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een administratieve 

procedure, in dit geval de beslissing waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard, een schending van het hoorrecht oplevert. 

Voorts is niet elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen van die aard dat dit stelselmatig aanleiding 

geeft tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., ro. 39). Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoekers specifieke omstandigheden had 

kunnen aanvoeren die de eerste bestreden beslissing hadden kunnen beïnvloeden” (HvJ 10 september 

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40).  

4.4. Verzoekers beweren weliswaar dat de naleving van de hoorplicht van wezenlijk belang is wanneer 

de verwerende partij beschikt over “psychiatrische attesten waaruit blijkt dat enerzijds een terugkeer nar 

Armenië af te raden is en anderzijds dat, in tegenstelling tot de bronnen waarover tegenpartij zich 

steunt, verzoekers geen toegang tot de nodige zorgen in Armenië heeft genoten”, maar zij verduidelijken 

geenszins welke elementen zij in het kader van een eventueel gehoor zouden kunnen aanbrengen die 

aanleiding zouden kunnen geven tot een andersluidende beslissing. De aangevoerde schending van het 

hoorrecht zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest kan dan ook niet tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing leiden.”(RVV nr. 117.989 van 30 januari 2014).  

Het middel is ongegrond.” 

 

3.2.3.1. De bestreden beslissing verklaart de aanvraag van verzoeker op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk. Verzoekers menen dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet de 

omzetting vormt van artikel 15 van de richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 van de Raad inzake 

minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of 

als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende 

bescherming (hierna: de Kwalificatierichtlijn). 
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Het Hof van Justitie heeft evenwel bij arrest van 18 december 2014 in de zaak C-542/13 (arrest 

M’BODJ) geoordeeld dat artikel 15, sub b van de Kwalificatierichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat 

“de daarin omschreven ernstige schade niet ziet op een situatie waarin onmenselijke of vernederende 

behandelingen, zoals die welke zijn bedoeld in de in het hoofdgeding aan de orde zijnde wettelijke 

regeling, die een verzoekers die aan een ernstige ziekte lijdt mogelijkerwijs ondergaat in geval van 

terugkeer naar zijn land van herkomst, het gevolg zijn van het ontbreken van adequate behandeling in 

dat land, zonder dat hem medische zorg opzettelijk wordt geweigerd”. Hieruit blijkt dus dat deze richtlijn 

niet van toepassing is op het geval van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en dat dit louter een 

nationale bepaling betreft. 

 

De situatie bedoeld in artikel 9ter van de vreemdelingenwet kan evenmin als een volgens artikel 3 van 

de Kwalificatierichtlijn toegelaten gunstiger norm beschouwd worden, nu dit niet verenigbaar is met deze 

richtlijn. Het Hof van Justitie stelde expliciet dat “Derdelanders die gemachtigd zijn tot verblijf krachtens 

een dergelijke wettelijke regeling, zijn dus geen personen met de subsidiaire beschermingsstatus, op 

wie de artikelen 28 en 29 van die richtlijn van toepassing zijn”. 

 

Ook de Raad van State (RvS 16 oktober 2014, nr. 228.778, RvS 5 december 2014, nrs. 229.072 en 

229.073) bevestigde meermaals dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet blijkens de conclusies van 

advocaat-generaal BOT voor het Hof van Justitie buiten het toepassingsgebied van de 

Kwalificatierichtlijn valt en dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet een nationale wetsbepaling 

uitmaakt, en geen omzetting vormt van Europese regelgeving.  

 

Het Grondwettelijk hof heeft hierover inmiddels geoordeeld. In zijn arrest 13/016 van 27 januari 2016 

oordeelde het Hof: 

 

“B.37.2. Uit het voormelde arrest van het Hof van Justitie dient te worden afgeleid dat de wetgever niet 

ertoe is verplicht vreemdelingen die opkomen tegen een weigeringsbeslissing op grond van artikel 9ter 

van de wet van 15 december 1980 op identieke wijze te behandelen als asielzoekers of vreemdelingen 

die subsidiaire bescherming vragen, nu de eerste categorie van vreemdelingen niet de internationale 

beschermingsstatus geniet waarop de andere categorieën wel aanspraak kunnen maken. Het 

bekritiseerde verschil in behandeling berust derhalve op een objectief en pertinent criterium van 

onderscheid.” 

 

Verzoekers kunnen dan ook niet gevolgd worden waar zij menen dat artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet een omzetting vormt van artikel 15 van de Kwalificatierichtlijn en dat artikel 41 van 

het Handvest daarom van toepassing is. 

 

3.2.3.2. Voor zover verzoekers de hoorplicht als beginsel van behoorlijk bestuur zouden inroepen, wordt 

opgemerkt dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden getroffen die gegrond is op zijn 

persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten, zonder dat hem de 

gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen. Bestuurshandelingen 

die een weigering inhouden om een door de verzoekende partij gevraagd voordeel te verlenen, zijn niet 

onderworpen aan tegenspraak daar deze niet zijn gesteund op een tekortkoming van de betrokkene (Cf. 

RvS 15 februari 2007, nr. 167.887; cf. ook I. OPDEBEEK, “De hoorplicht” in Beginselen van behoorlijk 

bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 206, 247). De hoorplicht is in casu 

bijgevolg niet van toepassing. 

 

Volledigheidshalve wordt er nog op gewezen dat verzoeker naar aanleiding van zijn aanvraag op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet alle stukken heeft kunnen voorleggen die hij nuttig achtte. In 

tegenstelling tot wat verzoekers voorhouden, blijkt uit het administratief dossier niet dat een medisch 

attest van een psychiater werd voorgelegd. Het voorgelegde standaard medisch getuigschrift van 18 juli 

2014 vermeldt niet de specialiteit van de ondertekenende arts, zodat wordt aangenomen dat dit attest 

van de huisarts is. Het medisch attest van de behandelende psychiater bevindt zich niet in het 

administratief dossier en werd slechts voor het eerst bij huidig verzoekschrift gevoegd. 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 en vaste rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen). Bovendien dateert het 

van 28 oktober 2014, dit is van na de bestreden beslissing die dateert van 17 september 2014. 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). 
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Het tweede middel kan niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leiden. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig januari tweeduizend achttien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


