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 nr. 101 644 van 25 april 2013 

in de zaak RvV X/ II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Slowaakse nationaliteit te zijn, op 11 oktober 2012 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 6 juli 

2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend 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, ongegrond wordt verklaard.   

 

Gezien titel Ibis, 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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 5 december 2012 met refertenummer X. 

 

Gelet op de beschikking van 14 maart 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 april 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat  M. KALIN, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Volgens de bestreden beslissing diende verzoekster op 28 augustus 2009 een 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 verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet). 

 

1.2. Op 5 mei 2010 verklaarde de gemachtigde van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding deze aanvraag om machtiging tot verblijf 

ontvankelijk.  
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1.3. Op 6 juli 2012 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de in punt 1.1. bedoelde aanvraag om machtiging tot 

verblijf ongegrond. Op 12 september 2012 werd deze beslissing ter kennis gebracht. 

 

 Dit vormt de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt:  

 

“(…) in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

Artikel 187 van de wet van december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door  onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 05'05/2010 deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

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 tof 

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 D.D. De- arts-adviseur evalueerde deze gegevens op 

dd.03/07/2012 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde ‘Kennelijk laat dit medisch 

dossier niet toe het bestaan vast te stellen van een graad van ernst zoals vereist door artikel 3 van het 

Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof van de 

Rechten ven de Mens dat een aandoening eist die levensbedreigend is gezien de kritieke 

gezondheidstoestand of Het zeer vergevorderd stadium van de ziekte, Uit het medisch dossier blijkt dat 

geen enkele van de aangehaalde aandoeningen van aard is een directe bedreiging te zijn voor het leven 

van betrokkene. Ik stel bijgevolg vast dat het in casu niet gaat om een ziekte zoals voorzien in §1. eerste 

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

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

Derhalve 

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 ziekt doe 

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. Over de rechtspleging 

 

2.1. De verwerende partij heeft nagelaten het administratief dossier en een nota met opmerkingen te 

bezorgen aan de Raad, niettegenstaande zij op 27 december 2012 via een schrijven van de griffie van 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in kennis werd gesteld van het verzoekschrift tot nietig-

verklaring en werd gewezen op de artikel 39/81, tweede lid van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), dat het volgende voorschrijft: 

 

“De verwerende partij bezorgt de griffier binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep het 

administratief dossier, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen.” 

 

2.2. Aangezien de verwerende partij binnen de daartoe door hogervermeld artikel voorgeschreven 

termijn geen administratief dossier heeft overgemaakt, dient, zo nodig, wanneer een aangehaald feit 

relevant is in het kader van de betwisting, toepassing te worden gemaakt van artikel 39/59, § 1 van de 

Vreemdelingenwet, dat luidt: 

 

“Wanneer de verwerende partij het administratief dossier niet binnen de vastgestelde termijn toestuurt, 

worden de door verzoekende partij vermelde feiten als bewezen geacht, tenzij de feiten kennelijk onjuist 

zijn.” 

 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In wat als een enig middel kan worden beschouwd werpt verzoekster onder meer de schending op 

van de zorgvuldigheidsverplichting.  
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Verzoekster betoogt onder meer als volgt: 

 

“(…) 4.2.2. 

Uit het standaard medisch getuigschrift blijkt dat de actuele gezondheidstoestand van het kind D.D. op 

heden ernstig is. 

Daarnaast is het zo dat de aandoening van de zoon van de verzoekster evolutief is, waardoor niet alleen 

de „ actuele gezondheidstoestand dient beoordeeld te worden, doch ook de noodzakelijke behandeling 

en de evoluties bij stopzetting van de behandeling. 

De aandoening van D. is immers tevens in die mate ernstig dat de consequenties bij stopzetting van de 

noodzakelijke behandeling en/of opvolging onafwendbaar zijn. 

Artikel 9ter §1 van de Vreemdelingenwet stelt: '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'. 

Voor wat betreft de beoordeling van de ernst van een aandoening, het reële risico voor het leven of de 

fysieke integriteit, dient bovendien niet alleen de aandoening op zich beoordeeld worden, maar tevens 

of er een adequate behandeling/opvolging in het land van herkomst mogelijk is. 

Een aandoening kan mogelijks niet als levensbedreigend beschouwd worden, tot zover een adequate 

behandeling kan genoten worden. Zo kan diarree in de Westerse landen niet als levensbedreigend 

beschouwd worden omdat er een adequate behandeling is, hoewel in ontwikkelingslanden jaarlijks 1,5 

miljoen kinderen sterven aan diarree. De beoordeling van de ernst van de aandoening en het 

levensbedreigende en kritieke karakter impliceert bijgevolg een beoordeling van de beschikbaarheid en 

de toegankelijkheid van de noodzakelijke behandeling in het land van herkomst. 

In casu heeft de Dienst Vreemdelingenzaken zich beperkt tot het beoordelen van de ernst van de 

aandoening in de Belgische context en tot zover adequate behandeling aanwezig is. 

Dit kan immers impliciet afgeleid worden uit hetgeen de arts-adviseur stelt: 'geen enkele van de 

aangehaalde aandoeningen van aard is een directe bedreiging te zijn voor het leven van betrokkene' 

(stuk 2). 

Bovendien heeft de arts-adviseur enkel het levensbedreigend karakter beoordeeld, doch niet 

geoordeeld omtrent het risico voor de fysieke integriteit van de negenjarige jongen. In artikel 9ter 

Vreemdelingenwet wordt immers niet alleen gewag gemaakt van het risico voor het leven, doch ook 

voor het risico voor de fysieke integriteit en het risico voor onmenselijke en vernederende 

behandelingen. 

Indien de noodzakelijke behandeling gevolgd wordt, is er geen onmiddellijke vrees voor het leven en de 

fysieke integriteit van de het kind en zal D. een menswaardig leven kunnen hebben. Maar als de 

behandeling wordt stopgezet, is er wel een risico voor haar fysieke integriteit. Indien de aandoening 

waaraan D. lijdt niet op een adequate manier wordt opgevolgd, kan niet ontkend worden dat de 

aandoening wel een bedreiging voor haar fysieke integriteit en voor onmenselijke behandelingen vormt. 

4.2.3. 

Het is duidelijk dat de arts-adviseur geen rekening heeft gehouden met alle gegevens in de medische 

verslaggeving teneinde te oordelen over de ernst van de aandoening van het kind D.D. 

De bestreden beslissing steunt niet op alle relevante gegevens die in de medisch verslagen vermeld 

werden en die zich in het dossier bevinden. De bestreden beslissing steunt niet op een correcte 

feitenvinding zodat de materiële motiveringsplicht geschonden is. 

Bovendien heeft de arts-adviseur de feitelijke gegevens slechts afgetoetst aan één enkel criterium die in 

de wet wordt gesteld, namelijk het risico voor het leven. De criteria (1) risico voor de fysieke integriteit en 

(2) risico voor onmenselijke en vernederende behandelingen, worden niet beoordeeld. 

(…) 

4.4. 

Niettegenstaande de Dienst Vreemdelingenzaken enkel een prima facie beoordeling dient uit te voeren, 

heeft de Dienst Vreemdelingenzaken wel de plicht om omzichtig en zorgvuldig te werk te gaan. 

De standaard medische getuigschriften die bij de medische regularisatieaanvraag werden gevoegd, 

vermelden duidelijk dat er nood is aan een medische opvolging en dat de noodzakelijke duur van de 

behandeling een lange termijn is. 

4.5. 

Het bij de medische regularisatieaanvraag gevoegde medische attesten toont duidelijk aan dat de zoon 

van de verzoekster lijdt aan een medische aandoening waarbij een adequate behandeling noodzakelijk 

is. 
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De verzoekster is afkomstig van Slowakije, zij is van Roma origine. 

De gezondheidszorg in Slowakije is ondermaats en de toegang tot de gezondheidszorg is niet 

gegarandeerd. Het kind zal in zijn land van herkomst niet de nodige medische zorgen kunnen krijgen. 

In de bestreden beslissing wordt geen rekening gehouden met de mogelijke stopzetting van de 

behandeling. Bij een terugkeer naar het land van herkomst zullen de medische problemen verergeren. 

De bestreden beslissing maakt in dit opzicht dan ook een schending van artikel 3 E.V.R.M. uit. 

(…)”   

 

3.2. Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen 

dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411).  

 

3.3. Kernbetoog van verzoekster die wijst op artikel 9 ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, is 

onder meer dat de verwerende partij niet is nagegaan “of er een adequate behandeling/opvolging in het 

land van herkomst mogelijk is”. 

 

3.4. De bestreden beslissing steunt op artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, “zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen”. 

 

Deze bepaling luidt als volgt:   

 

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

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

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

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

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

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

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

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige 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 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”. 

 (…)”. 

 

3.5. In casu steunt de bestreden beslissing op het medisch advies van de arts-adviseur van 3 juli 2012. 

Er wordt naar verwezen en er wordt vastgesteld dat het door de verzoekende partij aangehaalde 

medische probleem “niet [kan] worden weerhouden”. Vervolgens stelt de bestreden beslissing:  

 

“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).” 

 

3.6. Bij gebrek aan administratief dossier beschikt de Raad niet over het volledige schriftelijk advies dat 

de arts-adviseur op 3 juli 2012 opstelde ten behoeve van de gemachtigde van de staatssecretaris 

betreffende de aandoeningen van het kind van verzoekster. Verzoekster voegt evenwel de eerste 

bladzijde van dit advies toe aan haar verzoekschrift. Deze luidt als volgt:  
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“(…) Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemd 

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

29.08.2009. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen. 

- Verwijzend naar de medische attesten d.d. 28.08.2009 van de hand van Dr. A, J., waaruit blijkt  dat 

betrokkene lijdt aan een functioneel systolisch hartgeruis en een afwijking aan de eindkootjes van beide 

duimen. 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 23.09.2008 van de hand van Dr. E.M. waaruit blijkt dat 

betrokkene de eindkootjes van beide duimen niet kan plooien 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 21.10.2008 van de hand van Dr. B.A.A., cardioloog, waaruit 

blijkt dat betrokkene een functioneel hartgeruis heeft zonder haemo-dynamische weerslag, verdere 

cardiologische controle is niet nodig  

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 21.09.2005 zijnde het verslag van ziekenhuisopname omwille 

van een gastro-enteritis 

- Verwijzend naar een pedagogisch verslag d.d. 27.10.2008, waarvan akte 

- Verwijzend naar de medische attesten d.d. 18.05.2009 en 24.01.2007 van de hand van Dr. D.J. 

waaruit blijkt dat betrokkene zou leiden aan torticollis en mentale retardatie. 

Kennelijk laat dit medisch dossier niet toe niet bestaan vast te stellen van een graad van ernst zoals 

vereist door artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. zoals geïnterpreteerd 

door hat Europees Hof van de Rechten van de Mens dat een aandoening eist die levensbedreigend is 

gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte, 

Uit het medisch dossier blijkt dat gaan enkele van de aangehaalde aandoeningen van aard is een 

directe bedreiging te zijn voor het leven van betrokkene.” 

 

Gelet op de volgende passage in de bestreden beslissing die verzoekster niet betwist, dient 

aangenomen te worden dat de arts-adviseur er nog aan toevoegde, “Ik stel bijgevolg vast dat het in 

casu niet gaat om een ziekte zoals voorzien in §1. eerste lid van Artikel 9ter var de wet van 15 

december 1980 en die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het R:jk 

op grond van genoemd Artikel”.  

 

3.7. Gelet op de redactie van artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet is deze bepaling van 

toepassing is op drie gevallen, namelijk wanneer er sprake is van een ziekte of aandoening die:  

- ofwel een reëel risico inhoudt voor het leven  

- ofwel een reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit  

- ofwel een reëel risico inhoudt op onmenselijke of vernederende behandeling  

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

 

3.8. Uit het hierboven vermelde advies van de arts-adviseur van 3 juli 2012, waarvan kan worden 

aangenomen dat de verwerende partij het geheel onderschrijft aangezien zij ernaar verwijst in de  

bestreden beslissing, blijkt dat niet werd nagegaan of de aangehaalde medische elementen in hoofde 

van het kind van verzoekster een reëel risico inhouden op onmenselijke en vernederende behandeling 

doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. De arts-adviseur is 

immers blijkens zijn advies enkel nagegaan of er sprake is van een directe bedreiging voor het leven 

van verzoeksters kind. Hij specifieert: “Kennelijk laat dit medisch dossier niet toe het bestaan vast te 

stellen van een graad van ernst zoals vereist door artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten 

van de Mens, zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens dat een 

aandoening eist die levensbedreigend is gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer verge-

vorderd stadium van de ziekte.”  

 

3.9. Gelet op het ontbreken van het administratief dossier en het gestelde in punt 2 neemt de Raad voor 

bewezen aan dat, zoals in het verzoekschrift wordt geponeerd, “De standaard medische getuigschriften 

die bij de medische regularisatieaanvraag werden gevoegd, […] duidelijk [vermelden] dat er nood is aan 

een medische opvolging en dat de noodzakelijke duur van de behandeling een lange termijn is. […] Het 

bij de medische regularisatieaanvraag gevoegde medische attesten toont duidelijk aan dat de zoon van 

de verzoekster lijdt aan een medische aandoening waarbij een adequate behandeling noodzakelijk is. 

De verzoekster is afkomstig van Slowakije, zij is van Roma origine. De gezondheidszorg in Slowakije is 

ondermaats en de toegang tot de gezondheidszorg is niet gegarandeerd.” De arts-adviseur betwist 

blijkens zijn advies alleszins niet de noodzaak van een behandeling voor de aandoeningen van het kind 

van verzoekster. Het gegeven dat niet werd nagegaan of de aangehaalde medische elementen een 

reëel risico inhouden op onmenselijke en vernederende behandeling doordat er geen adequate 
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behandeling beschikbaar is in het land van herkomst is strijdig met het hierboven weergegeven artikel 

9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, dat expliciet voorziet in drie situaties. Te dezen kan ook 

nog worden gewezen op het gestelde in artikel 9 ter, §1, laatste lid van de Vreemdelingenwet dat 

uitdrukkelijk bepaalt: “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.” 

 

3.10. De arts-adviseur is dus niet nagegaan of de medische elementen die verzoekster had aangehaald  

een reëel risico inhouden op onmenselijke en vernederende behandeling doordat er geen adequate 

behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. Desalniettemin stelt de bestreden beslissing dat 

“uit het voorgelegd medische dossier niet [kan] 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.” Voor zover 

begrepen dient te worden dat verwerende partij van oordeel is dat aangezien het kind van verzoekster 

niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit, bijgevolg het kind 

niet 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 zij verblijven, dient 

de Raad op te merken dat deze stelling geen steun vindt in artikel 9 ter, §1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet. Uit artikel 9 ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet kan immers niet worden 

afgeleid dat indien een vreemdeling niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico is voor zijn leven of niet 

lijdt aan een ziekte die een reëel risico is voor zijn fysieke integriteit hij derhalve niet lijdt aan een ziekte 

die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling doordat er geen adequate 

behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. Dit vindt evenmin steun in het hierboven 

geciteerde artikel 9 ter, §1, laatste lid van de Vreemdelingenwet of in de rechtspraak van het EHRM, 

waarnaar het advies van de arts-adviseur verwijst en waarnaar tevens de voorbereidende werken 

inzake artikel 9ter van de Vreemdelingenwet verwijzen (Parl St. Kamer, 2005-2006, DOC 51- 2478/001, 

9, 34-36 en 85). Hieruit blijkt namelijk dat het onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 

EVRM meer betreft dan het louter beantwoorden van de vraag of het voor betrokkene fysiek mogelijk is 

om te reizen of de vraag of de verwijdering een reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit of het 

leven van de betrokkene. Conform zijn vaste rechtspraak heeft het Hof immers oog voor alle omstandig-

heden die een aanhangige zaak betreffen, en dus ook voor de algemene omstandigheden in het land 

van herkomst alsook de persoonlijke situatie van een vreemdeling in dat land van herkomst. Het is 

immers mogelijk dat factoren en omstandigheden, die op zichzelf genomen geen aanleiding geven tot 

een schending van artikel 3 van het EVRM, in hun combinatie wel aanleiding kunnen geven tot een 

schending van dit artikel. Aldus motiveert het Hof in zijn arresten, zelfs als reeds is vastgesteld dat de 

ziekte van betrokken vreemdeling zich heden niet in een terminale of kritieke fase bevindt, ook verder 

met betrekking tot de eventuele beschikbaarheid van een medische behandeling in het land van 

herkomst en de eventuele aanwezigheid van een sociale of familiale opvang in het land van herkomst 

(zie in deze zin EHRM 29 mei 1998, nr. 40900/98, Karara v. Finland (ontvankelijkheidsbeslissing); 

EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 24 juni 

2003, nr. 13669/03, Henao v. Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM, 22 juni 2004, nr. 

17868/03, Ndangoya v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 25 november 2004, nr. 25629/04, 

Amegnigan v. Nederland (ontvankelijkheids-beslissing); EHRM 17 januari 2006, nr. 50278/99, Aoulmi v. 

Frankrijk, par. 57-60; EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, N. v. Verenigd Koninkrijk, par. 46-51; EHRM 20 

december 2011, nr. 10486/10, Yoh-Ekale Mwanje v. België, par. 81 e.v.). 

   

3.11. Er werd in strijd met artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet niet nagegaan of er geen 

sprake is van een ziekte of aandoening die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende 

behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. De Raad 

benadrukt nog in dit verband dat verwerende partij zich niet dienstig kan verschuilen achter het advies 

van de arts-adviseur wanneer deze adviseert dat de aangehaalde aandoening niet overeenstemt met 

een ziekte zoals bedoeld in artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet Het komt de verwerende partij 

immers toe het gestelde in artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet te respecteren en zo 

nodig de arts-adviseur te verzoeken om bijkomende onderzoeken in dit verband te verrichten. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Aangezien een eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel geen 

aanleiding kan geven tot een ruimere vernietiging van de bestreden beslissing, worden deze niet 

onderzocht.  
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4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 6 juli 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, 

ingediend 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, ongegrond wordt 

verklaard, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig april tweeduizend dertien door: 

 

mevr. M. EKKA, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 

 


