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 nr. 105 704 van 24 juni 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 Nepalese nationaliteit te zijn, op 8 april 2013 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 25 februari 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 mei 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 juni 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat V. VEREECKE 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn en geboren te zijn op 15 juli 1973. 

 

Op 18 november 2009 dient de verzoekende partij 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 de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).  

 

Op 25 februari 2013, met kennisgeving op 12 maart 2013, verklaart de gemachtigde van de staats-

secretaris deze aanvraag ongegrond. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als 

volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tol verblijf die op datum van 18.11.2009 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

P., D.R. (…) (R.R.: (…)) 

nationaliteit: Nepal 

geboren te Butwal op (...) 

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, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 21.04.2010, deel ik u mee dat dit verzoek 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. 

Betrokkene haalt in zijn aanvraag 9-ter medische elementen aan. De arts-adviseur evalueerde deze 

medische gegevens op 21.02.2013 (zie gesloten omslag in bijlage) en kwam tot de volgende conclusie: 

“Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat deze aandoening ook al houdt ze 

onbehandeld een reëel risico in voor zijn leven en voor zijn verdere fysieke integriteit, dat er vanuit 

medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland, Nepal is, aangezien zijn 

aandoening adequaat behandeld kan worden in Nepal, zodat er geen reëel risico is op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar en toegankelijk is in 

zijn herkomstland. 

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

herkomstland, Nepal.” 

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 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 9ter van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van de motiveringsplicht en 

van de zorgvuldigheidsplicht. Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat zij tevens de 

schending van artikel 8 EVRM aanvoert. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Schending van het aangevoerde middel doordat de bestreden beslissing steunt op het advies van de 

ambtenaar-geneesheer waarbij de toegankelijkheid van de vereiste medische zorgen (onvoldoende) in 

concreto werd onderzocht. 

De bestreden beslissing verklaart de aanvraag verblijfsmachtiging op grond van medische redenen 

(artikel 9ter Vw.) ongegrond en steunt zich hiervoor exclusief op volgende conclusie/overweging uit het 

verslag van de arts-adviseur: 

"Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat deze aandoening ook al houdt ze 

onbehaneld een reëel risico in voor zijn leven en voor zijn verdere fysieke integriteit, dat er vanuit 

medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland, Nepal is, aangezien zijn 

aandoening adequaat behandeld kan worden in Nepal, zodat er geen rëel risico is op een onmenselijke 

of vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar en toegankelijk is in zijn 

herkomstland. 

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

herkomstland, Nepal”. 
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De wet vereist dat de medische behandeling niet enkel beschikbaar moet zijn, doch ook dat er een reële 

toegankelijkheid bestaat van de medische zorgen. 

Het advies van de ambtenaar-geneesheer erkent het ernstig, zelfs levensbedreigend karakter van de 

ziekte, doch meent dat de vereiste behandeling in Nepal aanwezig en toegankelijk is. 

In het verslag erkent de ambtenaar geneesheer dat de private gezondheidssector niet toegankelijk is, 

doch meent dat er daarnaast ook een publiek systeem bestaat waar de primaire zorgen worden 

aangeboden. Meer in het bijzonder zouden 32 essentiële medicijnen, die verkrijgbaar zijn in de health 

posts en de 22 essentiële medicijnen, die verkrijgbaar zijn in de sub-health-posts gratis zijn. Hieruit leidt 

het advies af dat de Nepalezen gratis terecht kunnen in deze gezondheidsinstellingen en ook de 

medicatie gratis is. 

Het verslag gaat er van uit dat de gratis beschikbaarheid van 32 essentiële medicijnen, een voldoende 

garantie inhoudt voor de noodzakelijke medische zorgen. 

Nochtans blijkt uit de voorgelegde medische attesten, die niet betwist worden door de arts-geneesheer, 

dat verzoeker geen medicamenteuze behandeling ondergaat doch een hemo-dialyse omwille van de 

terminale nierinsufficiëntie. Ook het advies, dat verwijst naar de talrijke medische verslagen, noteert dat 

verzoeker leidt aan een nierinsufficiënte en verzorgd wordt door dialyse, alsmede op de wachtlijst staat 

voor transplantatie. 

Het advies verwijst ondermeer naar het laatste medisch getuigschrift dd. 18 december 2012 

overgemaakt door verzoeker, waarbij onder punt “C/ actuele behandeling” vermeld wordt (stuk 7): 

‘‘-medicamenteuze behandeling/medisch materiaal Zie bijgevoegde medicatielijst - eveneens R/ met 

chronische hemodialyse. (...) 

Voorziene duur van de noozakelijke behandeling 

Chronische hemodialyse levensnoodzakelijk tot moment van niertransplantatie ".  

Op vraag “D/ Wat zouden de gevolgen en mogelijke complicaties zijn indien de behandeling wordt 

stopgezet ?” schrijft de specialist dr. V. (...): 

“stop hemodialyse -> overlijden". 

Zonder de diagnose te weerleggen noteert het verslag kennis te nemen van volgende medische 

verslagen (stuk 2, punt I.): 

"-8/5/2012, 18/12/12, Dr. V. (...), nierinsufficiëntie met dialyse en medicatie nodig". 

Er bestaat geen betwisting over, in elk geval wordt in het advies niet tegengesproken laat staan 

weerlegd, dat de vereist behandeling bestaat uit “hemodalyse en medicatie" en het stopzetten van de 

behandeling onvermijdelijk leidt tot het overlijden van verzoeker. 

De toegankelijkheid moet uiteraard betrekking hebben op de behandeling die vereist is voor verzoeker, 

zodat een loutere theoretische benadering niet volstaat. 

Welnu, in het medisch advies wordt helemaal niet afgetoest of de levensnoodzakelijke behandeling 

(hemodialyse) binnen publieke systeem wordt aangeboden. De loutere verwijzing naar de gratis 

beschikbaarheid van 32, resp. 22 essentiële medicamenten, zelfs zonder te specifieren welke 

medicamenten, is geenszins voldoende aangezien het verslag nergens vaststelt dat de 

levensbedreigende aandoening van verzoeker voldoende kan behandeld worden met de beschikbare 

medicamenten. 

Integendeel. Het verslag betwist de vaststellingen van de geneesheer-specialist niet dat een 

hemodialyse levensnoodzakelijk is, zodat niet valt in te zien hoe de gratis beschikbaarheid van 32 niet-

gespecifieerde medicamenten beschouwd kan worden als een voldoende behandeling. 

De bestreden beslissing heeft aldus helemaal niet, minstens onvoldoende zorgvuldig onderzocht of de 

vereiste behandeling (i.e. hemodialyse met medicatie en/of transplantatie) toegankelijk is in het land van 

herkomst. 

Meer nog. Verdere documentatie leert dat de behandeling voor verzoeker helemaal niet beschikbaar is 

in Nepal. 

De geneesheer-specialist stelt in zijn gedetailleerd verslag (stuk 3): 

"Evenwel kregen we via mail van dergelijke centra te horen dat pt enkel in aanmerking komt voor 

'conservatieve behandeling’, dwz met medicatie". 

Op 24 maart 2013 stuurde verzoeker zelf schrijven aan de directeur van het Ziekenhuis van Kathmandu 

met de vraag of hij aldaar terecht zou kunnen voor dialyse en/of transplantatie. Dr. S.S.R. (...) 

antwoordde negatief (stuk 4). 

In een internetartikel staat het volgende (www.anichoving.be) (stuk 5): 

"Nierziekten maken 2500 tot 3000 slachtoffers in Nepal elk jaar. Om dat er geen betaalbare dialyse 

centrum is worden de mensen niet behandeld of moeten ze naar het buitenland gaan, wat niet iedereen 

kan doen". 

In een Nepalese krant verscheen op 13 maart 2013 een artikel omtrent de afwezigheid van behandeling 

voor nierinsufficiëntie (stuk 6): 
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"Expert say around 90 precent of people with kidney failure die due to a lack of proper care in the 

country” 

Vrij vertaling: 

Experten stellen dat 90 procent van de mensen met een nierfalen overlijden wegens een gebrek aan 

behoordelijke behandeling in het land. 

Geneesheer-specialist dr. S. (...) is dan ook duidelijk in zijn besluitvorming: 

"in de gegeven omstandigheden, met de kennis die we via mailen, opzoeken op internet, hebben 

kunnen bekomen, is de reëele uitkomst bij terugsturen van deze man: 

-hij zal geen dialyse krijgen bij gebrek aan infrastructuur en afwezigheid van terugbetaling door de 

openbare gezondheidszorg 

-hij zal geen toegang krijgen tot de private sector, bij gebrek aan financiële mogelijkheden van hemzelf 

en zijn familie; 

-hij zal binnen de maand sterven gezien zijn 100% afhankelijkheid van dialyse: met medicatie alleen kan 

hij onmogelijk overleven 

-zijn kans op transplantatie is sowieso NUL". 

In subsidiaire orde is verwerende partij bij het nemen van haar beslissing uitgegaan van een onjuiste 

feitengaring, aangezien uit de voorgelegde gedetailleerde, betrouwbare documentatie blijkt dat de 

vereiste medische behandeling voor verzoeker NIET toegankelijk is in het land van herkomst.” 

 

2.2. De verwerende partij antwoordt in haar nota: 

 

“een enig middel beroept verzoeker zich op een schending van: 

- artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ; 

- de artikelen 2 en 3 van de wet dd. 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen ; 

- de zorgvuldigheidsverplichting. 

Verzoeker acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat de bestreden beslissing steunt op het 

advies van de arts-adviseur. Verzoeker meent dat de arts-adviseur ten onrechte tot het besluit is 

gekomen dat de behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst. 

Betreffende de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991, laat de 

verwerende partij gelden dat bij lezing van verzoekers inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet 

enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat hij tevens blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat 

in de bestreden beslissing. 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoeker 

het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, 

z.p.). 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoeker de schending aanvoert, 

heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die ten 

grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat deze in 

staat is om te oordelen of het zin vol is om daartegen op te komen met de ter beschikking staande 

rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde vaststelling 

impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978- 79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693). 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoeker het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om hem toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken. 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

Deze vermeldingen laten verzoeker toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan de 

aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond werd 

verklaard en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de betrokken formele motiverings-

verplichting wordt beoogd. 

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. 

Verzoekers uiteenzetting kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu verzoekers 

beschouwingen niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door hem geschonden geachte 

rechtsregels. 
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Gelet op het voorgaande is de verwerende partij de mening toegedaan dat dit aspect van verzoekers 

enig middel onontvankelijk, minstens ongegrond is. 

In antwoord op verzoekers concrete kritiek, die de inhoud van de bestreden beslissing betreft, laat de 

verwerende partij gelden dat verzoeker dient te voldoen aan de voorwaarden van artikel 9ter van de Wet 

dd. 15.12.1980, om in aanmerking te kunnen komen voor een verblijfsrecht op basis van deze bepaling. 

Artikel 9ter §1 bepaalt als volgt: 

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

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. ” 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers medische dossier door de arts-adviseur aan een zeer 

uitvoerig en zeer degelijk onderzoek werd onderworpen, doch dat diende te worden besloten dat zijn 

medische aandoening niet voldoet aan de vereisten van art. 9ter § 1 voormeld, gelet op het feit dat een 

behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst. 

In zoverre verzoeker laat uitschijnen dat door de arts-adviseur niet de daadwerkelijke toegankelijkheid 

van de noodzakelijke behandeling werd onderzocht, laat de verwerende partij gelden dat verzoekers 

bewering strijdt met de stukken van het administratief dossier. Immers blijkt uit het advies van de arts-

adviseur dd. 21.02.2013 dat wel degelijk de toegankelijkheid van de zorgen werd nagegaan. Verzoeker 

kan zulks niet dienstig betwisten. 

Terwijl uit het advies tevens blijkt dat de behandeling voor de aandoening van verzoeker wel degelijk 

mogelijk is in het land van herkomst. 

Het loutere feit dat verzoeker medische attesten heeft voorgelegd, waaruit verzoeker zelf afleidt dat hij 

voldoet aan de voorwaarden van art. 9ter van de wet en op die grond moet worden gemachtigd tot 

verblijf, maakt uiteraard niet dat de aanvraag zonder meer gegrond dient te worden verklaard; zulks zou 

net een negatie zijn van de vereiste dat door de arts- adviseur een advies moet worden verstrekt, 

hetgeen in casu ook gebeurd is. 

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt duidelijk dat de gezondheidsproblemen die werden aangehaald 

door verzoeker geen actuele aandoeningen uitmaken die een reëel risico inhouden voor haar leven of 

fysieke integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling en dit gelet op het gegeven dat er in Nepal behandeling en opvolging 

beschikbaar en toegankelijk is. terwijl verzoeker ook kan reizen naar dit land. 

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt duidelijk dat rekening werd gehouden met de medische 

verslagen die verzoekster heeft voorgelegd. Verzoekster kan niet dienstig anders voorhouden. 

Gelet op het feit dat de arts-adviseur adviseert dat er geen bezwaar is vanuit medisch oogpunt naar een 

terugkeer naar Nepal, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding om het advies van de arts-

adviseur te volgen. 

Terwijl het de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, als annulatierechter, niet toekomt zich in de plaats 

te stellen van de ambtenaar-geneesheer noch van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding bij het nemen van diens 

advies/beslissing, doch enkel kan nagaan of de beslissing niet kennelijk onredelijk is. 

Verzoekers beschouwingen falen in rechte en kunnen niet worden aangenomen. 

De verwerende partij stelt vast dat verzoeker bij zijn inleidend verzoekschrift verscheidene stukken 

aanhaalt, die dateren van na de bestreden beslissing, zodat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding hiermee uiteraard geen 

rekening heeft kunnen houden bij het nemen van de bestreden beslissing. 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007). Voor het beoordelen van de wettelijkheid van een 

bestuursbeslissing dient men zich inderdaad te plaatsen op het ogenblik van het nemen die beslissing, 

rekening houdend met de alsdan voorhanden zijnde feitelijke en juridische gegevens (cf. bv. R.v.St. nr. 

46.794, 30.3.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.). 

In verzoekers middel is met deze regel geen rekening gehouden, waardoor het geenszins tot de 

beoogde nietigverklaring kan leiden. 

In zoverre verzoeker middels de uiteenzetting bij zijn enig middel een feitelijke herbeoordeling door de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beoogt, laat de verwerende partij nog gelden dat een dergelijke 

beoordeling door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uiteraard niet kan worden gemaakt. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onderzoekt enkel of de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding in redelijkheid is kunnen 

komen tot de door hem gedane vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens 
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voorhanden zijn welke met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van de marginale toetsing 

wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke 

twijfel kan bestaan, m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is (zie o.m. R.v.St. 17 januari 

2007, nr. 166.820). 

Verzoeker slaagt er geenszins in aannemelijk te maken dat de bestreden beslissing op kennelijk 

onredelijke wijze zou zijn genomen. Het loutere feit dat verzoeker meent te moeten worden gemachtigd 

tot een verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet volstaat niet om afbreuk te doen aan 

de gedegen motivering van de bestreden beslissing. 

De verwerende partij verwijst andermaal naar het gedegen advies van de arts-adviseur en beklemtoont 

dat het geenszins onredelijk is van de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid om dit advies te volgen, gelet op het feit dat de arts-adviseur adviseert dat er geen bezwaar 

is vanuit medisch oogpunt naar een terugkeer naar het land van herkomst. 

De verwerende partij merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, 

oordeelde dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

ongegrond diende te worden verklaard. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 

handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die verzoekers concrete situatie 

daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheids-

beginsel incluis. 

Het enig middel is ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

2.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, die onder meer stellen dat beslissingen met 

redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de 

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren 

met de middelen die het recht hem verschaft. Ze verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een 

“afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk 

het determinerend motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de 

bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, en naar het feit dat de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van deze 

bepaling ongegrond werd verklaard, omdat, gelet op het advies van de ambtenaar-geneesheer, het 

aangehaalde medische advies niet weerhouden kan worden als grond voor een machtiging tot verblijf.  

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

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

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

louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

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

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd 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 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). 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet, op basis waarvan de bestreden beslissing werd genomen, luidde 

op het ogenblik van het nemen van deze beslissing 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 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. 

 

§ 1/1. De toekenning van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan worden 

geweigerd aan de vreemdeling die zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum door de 

ambtenaar-geneesheer of de geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde of de door 

de minister of zijn gemachtigde aangestelde deskundige en hiervoor ten laatste binnen de vijftien dagen 

na het verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft 

 

§ 2. Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, eerste lid, aan door middel van 

een identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden: 

 

1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene; 

 

2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het 

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 

 

3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; 

 

4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene. 

De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschillende bewijselementen die, samen 

genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op 

voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° 

en 4°, en minstens één van de elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°. 

De verplichting om zijn identiteit aan te tonen is niet van toepassing op de asielzoeker wiens 

asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 

van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep 

heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is 

uitgesproken. De vreemdeling die van deze vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de aanvraag. 

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

verblijf in het Rijk; 

 

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

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 
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kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling. 

 

§ 4. De vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van deze bepaling, wanneer de minister of zijn 

gemachtigde van oordeel is dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene 

handelingen gepleegd heeft bedoeld in artikel 55/4. 

 

§ 5. De in § 1, vijfde lid, vermelde deskundigen worden benoemd door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

De Koning stelt de procedureregels vast bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en 

bepaalt eveneens de wijze van bezoldiging van de in het eerste lid vermelde deskundigen. 

 

§ 6. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de gemachtigde van de minister en de leden 

van zijn dienst, wat betreft de medische gegevens waarvan zij in de uitoefening van hun ambt kennis 

krijgen. 

 

§7 De aanvraag om machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel, afgelegd door een 

vreemdeling die toegelaten of gemachtigd werd tot een verblijf van onbeperkte duur, wordt, wanneer zij 

nog in behandeling is bij de Dienst Vreemdelingenzaken ambtshalve zonder voorwerp verklaard, tenzij 

de vreemdeling, binnen een termijn van zestig dagen te rekenen vanaf het inwerkingtreden van deze 

bepaling of vanaf de overhandiging van de titel waaruit het onbeperkt verblijf blijkt, bij een aangetekende 

brief aan de Dienst Vreemdelingenzaken, de voortzetting van de behandeling vraagt.” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij lijdt aan terminale nierinsufficiëntie. Het 

advies van de ambtenaar-geneesheer op basis waarvan de verwerende partij de bestreden beslissing 

nam, luidt als volgt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon 

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 18.11.2009. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

I. Medische voorgeschiedenis + voorgelegde medische attesten 

Door de betrokkene werden de volgende medische getuigschriften voorgelegd ter staving van de 

aanvraag: 

- 13/11/2009, 16/11/2009, 17/11/2009, 2/1/2012, Dr. S. (...), V. (...) en C. (...), nierproblematiek. 

- 8/5/2012, 18/12/12, Dr, V. (...), nierinsufficiëntie met dialyse en medicatie nodig. 

II. Analyse van dit medisch dossier leert mii het volgende: 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische attesten blijkt dat er bij deze 39-jarige man 

een nierinsufficiëntie vertoont waarvoor hij verzorgd wordt met een dialyse. Hij staat op een wachtlijst 

voor transplantatie. 

III. Beschikbaarheid van de behandeling 

Voor de chronische verdere behandeling met dialyse en zelfs niertransplantaties zijn er mogelijkheden 

in Nepal, zoals blijkt uit de bijgevoegde overvloedige documentatie en die ook kan teruggevonden 

worden via internet op de volgende sites: 

http://www.omhospitalnepal.com/index.php 

http://www.ncbi.nlm.nih.Q0V/PUbmed/19769242 

http://www.nmcth.edu/index.php 

IV. Mogelijkheid tot reizen en mantelzorg 

Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegd medische dossierstukken blijkt niet dat er bij 

de betrokkene sprake is van een actuele strikte medische contra-indicatie om te reizen. Wel is er nog 

noodzaak tot mantelzorg. 

V. Toegankelijkheid 

Dusdanig stelt zich de vraag naar de toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen in het 

herkomstland van betrokkene, zijnde Nepal. 

In Nepal bestaat er zowel een publieke gezondheidszorg als een private. 

De private gezondheidszorg is niet toegankelijk voor de armen en gemarginaliseerden van de 

maatschappij. De ziekenhuizen liggen ook voornamelijk in geürbaniseerde gebieden. De private sector 

is wel de grootste aanbieder van teriaire zorg. 

In het publieke systeem worden de primaire zorgen voorzien door overheidsziekenhuizen, PHC-centers 

en Health centers, Health Posts en Sub-health posts. Daarnaast zijn er ook verschillende Primary health 

Care outreach Clinics. 
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Op 7 oktober heeft de Nepalese overheid Essential Health Services gratis gemaakt in alle health posts 

en sub-health posts voor alle Nepalezen. Doel is basisgezondheidszorg naar de armen en de 

uitgestotenen van de maatschappij te brengen. 

Er wordt geen bijdrage gevraagd voor inschrijving en de 32 essentiële medicijnen, die verkrijgbaar zijn in 

de health posts, en de 22 essentiële medicijnen, die verkrijgbaar zijn in de sub-health-posts zijn gratis 

Ze plannen om dit project nog uit te breiden naar de PHC centers en de districtziekenhuizen. Dit 

gebeurde in januari 2009. Dit betekent dat de Nepalezen ook gratis terecht kunnen in deze 

gezondheidsinstellingen. Ook de medicatie is gratis. 

Daarnaast is er nog een tweede programma, begonnen in 2006, dat gratis dringende zorgen en zorgen 

voorziet voor armen, kwetsbaren, ouderen (in PHC centers en districtsziekenhuizen). 

Betrokkene legt verder geen enkel bewijs voor van een arbeidsgeneesheer dat hij arbeidsongeschikt 

zou zijn. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene zelf zou kunnen instaan voor de kosten die 

gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Nepal - het land waar hij tenslotte ruim 36 jaar 

verbleef- geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie hij terecht zou kunnen voor 

(lijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar en voor (tijdelijke) financiële 

hulp. 

Verder kan betrokkene zich ook richten tot IOM die Nepalezen begeleidt bij hun terugkeer naar en 

herintegratie in Nepal. 

VI. Conclusie 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat deze aandoening ook al houdt ze 

onbehandeld een reëel risico in voor zijn leven en voor zijn verdere fysieke integriteit, dat er vanuit 

medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland, Nepal is, aangezien zijn 

aandoening adequaat behandeld kan worden in Nepal, zodat er geen reëel risico is op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar en toegankelijk is in 

zijn herkomstland. 

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

herkomstland, Nepal.” 

 

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 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). 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. 

 

De verzoekende partij wijst er in haar aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet van 18 november 2009 op dat de terugkeer naar het land van herkomst niet 

verantwoord en waarschijnlijk levensbedreigend is en dat, met verwijzing naar het medisch verslag van 

dr. S. van 13 november 2009, de vereiste behandeling en bijstand er vermoedelijk niet beschikbaar 

hetzij toegankelijk is. In haar verzoekschrift tot schorsing en nietigverklaring voert zij aan dat de 

toegankelijkheid van de vereiste medische zorgen (onvoldoende) in concreto werd onderzocht, nu de 

verwerende partij er in de bestreden beslissing van uit lijkt te gaan dat de gratis beschikbaarheid van 32 

essentiële medicijnen een voldoende garantie inhoudt voor de voor haar noodzakelijke medische 

zorgen, terwijl niet betwist is dat de verzoekende partij geen medicamenteuze behandeling ondergaat, 

maar behandeld wordt door middel van hemodialyse. Zodoende zou de toegankelijkheid voor de 

noodzakelijke behandeling niet zijn onderzocht en zou de verwerende partij zich beperkt hebben tot een 

loutere theoretische benadering van de gezondheidszorg in Nepal. De verzoekende partij stelt dat niet 

valt in te zien hoe de gratis beschikbaarheid van 32 niet-gespecifieerde medicijnen beschouwd kan 

worden als een voldoende behandeling.  

 

De Raad stelt vast dat de ambtenaar-geneesheer in zijn advies waarop de bestreden beslissing is 

gebaseerd onder de hoofding “III. Beschikbaarheid van de behandeling” louter stelt dat er 

mogelijkheden zijn in Nepal voor de behandeling met dialyse en niertransplantaties, waarbij zij verwijst 

naar verschillende websites waarvan eveneens uittreksels terug te vinden zijn in het administratief 

dossier. Uit de website http://www.omhospitalnepal.com/index.php blijkt slechts dat er een afdeling 

nefrologie bestaat die is uitgerust om verschillende nieraandoeningen te behandelen. De link 

hhtp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19769242 betreft een link naar een artikel met als titel “In-center 

hemodialysis for end stage kidney disease at Nepal Medical College and Teaching Hospital” dat 

betrekking heeft op de resultaten van een studie betreffende de ervaringen met behandelingen in het 

genoemde hospitaal. De link http://www.nmcth.edu/index.php betreft de website van het “Nepal Medical 

College”. Uit de aan het administratief dossier toegevoegde uittreksels van deze site blijkt dat er een 

http://www.omhospitalnepal.com/index.php
http://www.nmcth.edu/index.php
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dienst nefrologie is. Verder bevat het administratief dossier slechts een uurrooster van verschillende 

dokters waarbij de specialisatie niet opgegeven wordt.  

 

Hoewel de ambtenaar-geneesheer de beschikbaarheid van behandelingsmogelijkheden voor nier-

patiënten in Nepal is nagegaan, blijkt nergens uit zijn advies of de concrete voor de verzoekende partij 

noodzakelijke behandeling, namelijk dialyse, voor haar toegankelijk is in Nepal.  

 

Ter terechtzitting wijst de verwerende partij op de voetnoten in het medisch advies van de ambtenaar-

geneesheer. Uit de in de voetnoten 1, 2 en 4 aangehaalde bladzijden van het document “Essential 

Health Care Services (EHCS) in Nepal, Status, achievements, concerns” van 2010 blijkt niet dat de 

noodzakelijke behandeling toegankelijk is in Nepal, nu dit document een algemene beschrijving geeft 

omtrent de gezondheidszorg in Nepal. Verder wordt niet verduidelijkt wat bedoeld wordt met voetnoot 3, 

“Dalit en Janajatis”, zodat hieruit evenmin de toegankelijkheid blijkt. Het document “A summary of the 

cost of free health care in Nepal” verduidelijkt slechts hetgeen de ambtenaar-geneesheer in zijn advies 

stelt. Het stelt namelijk: 

 

“The Government of Nepal, through the interim constitution, has embraced the concept of "health for all" 

as a fundamental human right. To realize this vision, the Ministry of Health and Population has 

committed itself to providing free health services. 

Two major pro-poor programmes have been implemented to date. The first is a programme of free 

essential health care services targeted to poor and vulnerable citizens at primary health care centres 

(PHCCs) and district hospitals (up to 25-bed capacity). Second is a programme of free essential health 

services for all citizens at health and sub-health posts. 

The targeted programme, which began in 2006, provides free emergency and inpatient services 

nationwide for the poorest, less poor, vulnerable or helpless, elderly citizens (over 60), and Female 

Community Health Volunteers. In addition, in the 25 districts that rank lowest in the Human Development 

Index (later expanded to 35 districts), the programme provides free outpatient services to the same 

groups. 

The universal programme, which commenced in January 2008, provides free essential health care 

services to all citizens at health and sub-health posts nationwide. There are no charges for registration 

or for the 32 essential drugs provided at health posts and the 22 essential drugs provided at sub-health 

posts.” 

 

en 

 

“In the near future, the government intends to expand universal free care beyond health and subhealth 

posts to PHCCs and district hospitals, thereby providing essential health care free of charge to all 

citizens at all district facilities. Table 2 shows estimates of the projected costs of universal free health 

care at all district facilities—district hospitals, PHCCs, health and sub-health posts.” 

 

zonder dat hierin gesteld wordt dat hemodialyse tot deze gratis zorgen of programma’s behoort of zal 

behoren zodat de verzoekende partij er gebruik van zou kunnen maken. Dit blijkt evenmin uit het rapport 

“Free health care in Nepal, Findings of a rapid assessment”, zoals blijkt uit volgend door de ambtenaar-

geneesheer aangehaalde fragment:  

 

“The Interim Constitution of Nepal of 2007 stated, for the first time, that: ‘Every citizen shall have the right 

to get basic health service free of cost from the State as provided for in the law’. This makes “health for 

all” a fundamental human right and given this commitment, the Ministry of Health and Population has 

implemented a policy aimed at providing free health services. 

This has been progressively rolled out since December 2006. 

In the first phase, free essential health care services were offered to poor and vulnerable citizens 

attending primary health care centres and district hospitals (up to 25-bed capacity). In addition to these, 

in 35 districts that ranked lowest in the Human Development Index, the programme provided additional 

free outpatient services to the same groups in the district facilities. 

Since January 2009, under the "New Nepal, Healthy Nepal" initiative of the Government, all citizens are 

able to access District Hospitals (DH) and Primary Health Care Centres (PHCC) without having to pay for 

registration: they are eligible for free outpatient, emergency and in-patient services, as well as drugs. 

A second universal programme commenced in January 2008, aimed at the provision of free essential 

health care services to all citizens, whether poor or not, at Health Posts (HP) and Sub-Health Posts 

(SHP) nationwide. There are no charges for registration or for the dispensation of 32 essential drugs at 

the HP level and of 22 drugs at the SHP level. 
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This study offers a rapid assessment of how the policy is being implemented. It examines the 

accessibility of services, the utilisation of free health care by targeted groups, expenditure per patient 

under the free health care programme and the financial impact of the policy on facilities. The report offers 

recommendations to strengthen the operation of the policy.” 

Waar de ambtenaar-geneesheer in haar zevende voetnoot verwijst naar de “National list of essential 

medicines Nepal (fourth revision)” van 2009, kan de verzoekende partij gevolgd worden waar zij stelt dat 

er geen sprake is van een noodzakelijk onderzoek naar de toegankelijkheid tot noodzakelijke 

geneesmiddelen, maar dat de toegankelijkheid van de behandeling door middel van hemodialyse niet 

werd nagegaan. Er blijkt niet op ondubbelzinnige wijze dat de noodzakelijke hemodialyse voorhanden is 

in de health en sub-health post op een financiële toegankelijke wijze. 

 

Tot slot kan niet worden ingezien hoe de achtste voetnoot, die verwijst naar de website van de IOM 

waar een beschrijving wordt gegeven van de werking van de IOM in Nepal, bij kan dragen tot het 

aantonen van het bestaan van een toegankelijke behandeling voor de verzoekende partij in Nepal, te 

meer deze, met uitzondering van de beschrijving van de aanpak van tuberculose, geen medische 

informatie behandelt. 

 

De verzoekende partij kan worden bijgetreden waar zij stelt dat uit de beschikbaarheid van bepaalde 

niet nader genoemde medicijnen en uit een theoretische uiteenzetting omtrent de werking van de 

gezondheidszorg in Nepal in het advies van de ambtenaar-geneesheer, samengelezen met de 

voetnoten, niet ondubbelzinnig kan worden afgeleid dat de verzoekende partij effectieve toegang zal 

hebben tot de noodzakelijk medische behandeling voor haar aandoening, in concreto hemodialyse en 

desgevallend transplantatie van de nier. Van de verwerende partij kan verwacht worden dat zij een 

zorgvuldiger onderzoek voert, gelet op de door de verzoekende partij bij haar aanvraag voorgelegde 

medische attesten en de actualisaties, te meer uit het medisch attest van dr. S. van 13 november 2009 

blijkt dat de behandelende arts gevraagd naar de mogelijkheden van de patiënt tot reizen antwoordt 

“neen: diagnostische middelen en evt therapie niet voorhanden”, gevraagd naar de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de behandeling in het land van herkomst “vermoedelijk niet beschikbaar” en 

gevraagd naar de gezondheidsrisico’s bij terugkeer “vermoedelijk is terugkeer zelfs levensbedreigend”. 

De nota verduidelijkt dit evenmin. Uit het medisch attest van dr. V. van 8 mei 2012 toegevoegd aan de 

actualisatie van 5 juni 2012 blijkt vervolgens nogmaals dat de verzoekende partij lijdt aan terminale 

nierinsufficiëntie, dat de duur van de behandeling levenslang is en bestaat uit chronische hemodialyse in 

afwachting van een niertransplantatie, dat de verzoekende partij zal overlijden bij stopzetting van de 

dialyse. Uit het medisch attest van dr. V. van 18 december 2012 toegevoegd aan de actualisatie van 11 

januari 2013 blijkt eveneens dat het stoppen van hemodialyse leidt tot het overlijden van de 

verzoekende partij.  

 

Een schending van de motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht wordt aannemelijk gemaakt. De 

bestreden beslissing dient te worden vernietigd. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel niet tot een ruimere 

vernietiging kan leiden dienen deze niet te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 

24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 25 februari 2013, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard, wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig juni tweeduizend dertien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 

 


