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 nr. 106 353 van 4 juli 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 3 januari 2013 

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 1 

oktober 2012 waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de wet van15 

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

van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard en van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van dezelfde 

datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 30 april 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 mei 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. WOUTERS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. SEMENIOUK, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 18 november 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 de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) verklaarde de in punt 1.1 

vermelde aanvraag ontvankelijk op 21 april 2010. 
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1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris nam op 1 oktober 2012 een beslissing waarbij de in punt 

1.1. vermelde aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond werd verklaard. Verzoekster werd hiervan 

op 14 december 2012 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 18.11.2009 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

(…) 

nationaliteit: Marokko 

geboren te (…) 

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: 

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. 

De arts-adviseur evalueerde het medisch dossier van betrokkene en adviseerde op 26.09.2012: 

Dit medisch dossier laat 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 vergevorderd stadium van de ziekte. (EHRM 27 mei 2008, 

Grote Kamer, nr. 26565/05, N v. United Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96, D. v. United 

Kingdom.) 

De in deze medische attesten beschreven aandoeningen kunnen niet beschouwd worden als direct 

levensbedreigende aandoeningen, daar er geen sprake is van kritieke gezondheidstoestand of een zeer 

ver gevorderd stadium van de ziekte. 

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 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). 

(…)” 

 

1.3. Eveneens op 1 oktober 2012 besliste de gemachtigde van de staatssecretaris tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Verzoekster werd hiervan eveneens op 14 december 

2012 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de tweede bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van V.(…) H.(…), gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de genaamde: 

(…) 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië , tenzij hij/zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 
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1° zij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in het bezit 

van een geldig visum 

(…)”  

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Ter terechtzitting bevestigt de verwerende partij dat zij geen administratief dossier en geen nota met 

opmerkingen heeft overgemaakt en zij vraagt de toepassing van artikel 39/59, § 1 van de 

vreemdelingenwet.  

 

2.2. Artikel 39/59, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

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

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

onjuist zijn.” 

 

Conform voormeld artikel wordt het beroep behandeld op grond van de stukken opgenomen in het 

rechtsplegingsdossier en worden de door de verzoekende partij vermelde feiten als bewezen geacht, 

tenzij deze feiten kennelijk onjuist zijn.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, voert verzoekster de schending 

aan van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

Verzoekster stelt hierin onder andere het volgende: 

 

“(…)  

Verzoekster is ernstig ziek doch de aanvraag werd niet ten gronde onderzocht. Er werd enkel gesteld 

dat het medische attest niet meer actueel zou zijn. Dit is opmerkelijk nu tegenpartij zelf meer dan 3 jaar 

gewacht heeft om een beslissing te nemen en zelf nooit om bijkomende medische attesten heeft 

gevraagd. 

Er bestaat geen wettelijke bepaling die stelt dat verzoekster op regelmatige tijdstippen nieuwe medische 

attesten diende bij te brengen. Indien tegenpartij van oordeel was dat na 3 jaar het attest niet meer 

actueel was, had zij bijkomende informatie dienen te vragen aan verzoekster dan wel zelf verzoekster uit 

te nodigen voor een medisch onderzoek. 

Eerst meer dan 3 jaar wachten om het dossier van verzoekster te bekijken en vervolgens stellen dat de 

bijgebrachte attesten niet meer actueel zijn, is geen correcte houding van tegenpartij en de motivering is 

dan ook juridisch niet aanvaardbaar. 

Het is immers door de houding van tegenpartij zelf, die zeer lang gewacht heeft om een beslissing te 

nemen, dat het attest van verzoekster niet meer actueel is. Dit kan niet aan verzoekster verweten 

worden. 

Men kan zich de vraag stellen of dit een doelbewuste houding is van tegenpartij om toch maar tot een 

negatieve beslissing te komen. 

Verzoekster is nog wel degelijk ziek en zijn brengt hiervan de nodige attesten bij dat zij nog wel degelijk 

in behandeling is. er kan dan ook niet getwijfeld worden over de ziekte en et feit dat deze nog steeds 

actueel is. 

Tegenpartij had hier zelf verder onderzoek naar dienen te verrichten dan wel om bijkomende informatie 

dienen te verzoeken. 

De beslissing van tegenpartij is dan ook verkeerdelijk gemotiveerd nu er geen wettelijke verplichting 

bestaat voor verzoekster om zijn dossier te actualiseren. 

Immers aan alle voorwaarden voor de ontvankelijkheid was voldaan op het ogenblik van het indienen 

van het verzoekschrift zodat de beslissing wel ontvankelijk en gegrond had dienen verklaard te worden 

zodat er een verder onderzoek door een dokter kon plaatsvinden. Tegenpartij heeft het verzoek niet 

eens persoonlijk onderzocht zodat er geen beeld kan gevormd worden over de ernst van de ziekte van 

verzoekster. Er werd enkel gesteld dat het medisch attest niet meer actueel was. Tegenpartij had zelf de 

nodige inspanningen dienen te doen om te verifiëren of de toestand van verzoekster was verbeterd of 

verslechterd. 

Zij heeft echter nagelaten enige bijkomend onderzoek te verrichten en heeft ook niet aan verzoekster 

gevraagd om bijkomende inlichtingen te verschaffen. 

Tegenpartij stelt enkel dat de gezondheidstoestand van verzoekster niet kritiek is er geen reëel risico is, 

maar heeft hier geen enkel onderzoek naar verricht. 
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Uit de bijgebrachte medische attesten blijkt wel duidelijk dat verzoekster ernstig ziek is en dat deze 

ziekte een bedreiging vormt voor haar leven, indien deze niet behandeld wordt. 

Uit de bijgebrachte medische attesten blijkt wel degelijk dat verzoekster een medische aandoening heeft 

die een ernstige bedreiging voor haar leven vormt indien deze niet correct behandeld wordt. 

Verzoekster heeft deze medische problemen noch steeds en is noch steeds in behandeling. 

Er kan dan ook geen twijfel over bestaan dat verzoekster een medische aandoening heeft waarvoor zij 

een permanente behandeling nodige heeft. Uit de bijgebrachte medische attesten blijkt duidelijk dat 

verzoekster nog in behandeling is en dat zij steeds medische verzorging nodige heeft. 

Er kan dan ook geen twijfel bestaan over de medische aandoening en het feit dat hiervoor een adequate 

behandeling nodige is. 

Gezien deze medische toestand is het voor verzoekster dan ook onmogelijk om terug te keren naar haar 

land van herkomst aangezien verzoekster daar onvoldoende toegang heeft tot medische verzorging. 

Dat de verwerende partij dan ook ten onrechte zonder verder onderzoek gesteld heeft dat verzoekster 

het land dient te verlaten terwijl verzoekster nog wel degelijk medische problemen heeft en tegenpartij 

geen enkele inspanning heeft geleverd om dit te onderzoeken. 

Er kan dan ook geen twijfel over bestaan dat verzoekster een medische aandoening heeft waarvoor zij 

een permanente behandeling nodig heeft. 

Er kan dan ook geen twijfel bestaan over de medische aandoening en het feit dat hiervoor een adequate 

behandeling nodig is. Dit wordt overigens niet ontkend door de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze stelt 

enkel dat de aandoening niet levensbedreigend is en niet meer actueel zou zijn. Waarop baseert 

tegenpartij zich ? Heeft zij hier enig onderzoek naar verricht? 

Niets is minder waar, in haar land van herkomst zullen de problemen enkel toenemen en is er wel 

degelijk een gevaar voor het leven van verzoekster indien zij geen behandeling krijgt. 

Gezien deze medische toestand is het voor verzoekster dan ook onmogelijk om terug te keren naar haar 

land van herkomst aangezien daar in tegenstelling tot hetgeen de Dienst Vreemdelingenzaken beweert, 

verzoekster onvoldoende toegang heeft tot medische verzorging. 

Aangezien het voor verzoekster in haar thuisland echter niet evident is om toegang te krijgen tot de 

nodige medische hulpverlening. Tegenpartij brengt geen enkel daadwerkelijk bewijs bij dat verzoekster 

in haar land van herkomst adequaat zou behalend kunnen worden. Tegenpartij verwijst enkel naar 

algemene veronderstellingen die in casu niet concreet werden onderzocht voor het specifieke geval van 

verzoekster. 

Er ligt bijgevolg geen enkel bewijs voor dat verzoekster daadwerkelijk in staat is, gezien haar medische 

problematiek, om het grondgebied te verlaten en in haar land van herkomst voldoende middelen ter 

beschikking heeft of zou kunnen hebben om de levensnoodzakelijke hulpverlening te bekostigen. 

Tegenpartij gaat enkel van veronderstellingen uit die door geen enkel objectief element gestaafd 

worden. 

Verzoekster heeft met haar laatste geld de vlucht betaald naar België zodat zij in haar land van 

herkomst niet beschikt over enig inkomen. Verzoekster heeft geen familie meer waar zij terecht zou 

kunnen en gezien haar leeftijd en medische toestand is verzoekster tevens niet in de onmogelijkheid om 

nog te werken. 

Het is voor verzoekster dan ook onmogelijk om het grondgebied te verlaten en tegenpartij heeft 

onvoldoende onderzoek hier naar gevoerd en heeft de beslissing slechts lichtzinnig gemotiveerd. 

Indien verzoekster daadwerkelijk dient terug te keren, kan zij geen beroep doen op familie en heeft zij 

geen toegang tot de noodzakelijke medische hulpverlening. Zij heeft hiervoor niet de financiële middelen 

en tegenpartij toont niet aan dat verzoekster daadwerkelijk aanspraak zou kunnen maken op gratis 

hulpverlening. 

Hier is geen enkel onderzoek naar gevoerd. 

Krachtens de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en 

juridische aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissing. 

Uit de voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridische aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridische onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is. 

Verwerende partij is derhalve tekortgeschoten aan haar motiveringsplicht. 

Tegenpartij hanteert een standaardformulering zonder het dossier van verzoekster in concreto te 

hebben onderzocht. Dit maakt een schending uit van de motiveringsplicht. 

De aanvraag dient wel degelijk ontvankelijk en gegrond verklaard te worden nu er aan alle voorwaarden 

voldaan was. 

Er werd dan ook onvoldoende onderzoek gedaan naar de ziekte van verzoekster en het levensbe-

dreigend karakter hiervan en of dit nog wel actueel zou zijn. 
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Door de eigen houding van tegenpartij heeft zij zeer lang het dossier laten liggen om vervolgens te 

stellen dat het niet meer actueel zou zijn. 

Op welke bevindingen of onderzoek baseert tegenpartij zich? 

Verzoekster brengt nog recente medische attesten bij waaruit wel degelijk blijkt dat verzoekster nog 

steeds ziek is. 

Er kan dan ook discussie over bestaan dat verzoekster ernstig ziek is en de nodige behandeling nodig 

heeft. Bij gebrek aan een adequate behandeling is het leven ven verzoekster wel degelijk in gevaar. 

Aangezien het voor verzoekster in haar thuisland echter niet evident is om toegang te krijgen tot de 

nodige medische hulpverlening. 

Dat ten gevolge van dergelijke flagrante schendingen van hoger vermelde middelen de bestreden 

beslissing dient vernietigd te worden. 

De bestreden beslissing is dan ook onvoldoende gemotiveerd. 

Er ligt bijgevolg geen enkel bewijs voor dat verzoekster daadwerkelijk in staat is, gezien haar medische 

problematiek, om het grondgebied te verlaten. 

Het is voor verzoekster dan ook onmogelijk om het grondgebied te verlaten en tegenpartij heeft 

onvoldoende onderzoek hier naar gevoerd en heeft de beslissing slechts lichtzinnig gemotiveerd. 

Deze manier van handelen is totaal onmenselijk en houdt geen rekening met de mens achter de 

aanvraag. Voor tegenpartij is verzoekster een louter nummer. 

Tegenpartij heeft geen enkel inspanningen gedaan om te onderzoeken of de ziekte van verzoekster nog 

actueel is. 

Op basis van een zeer korte motivering komt men tot de vaststelling dat de aanvraag ongegrond zou 

zijn. 

Door de aanvraag dermate lang te laten aanslepen heeft tegenpartij verzoekster getolereerd op haar 

landgebied. En de hoop gegeven op een positieve beslissing.” 

 

3.2. De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft 

betrekking op de formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel 

de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing 

heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke 

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

(RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat verzoekster 

de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissingen kent nu zij deze aan een 

inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het 

middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

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). 

 

3.3. De eerste bestreden beslissing vindt haar juridische grondslag in artikel 9ter, § 1 van de 

vreemdelingenwet. Deze wetsbepaling luidt als volgt: 

 

“Art. 9ter. § 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 
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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 

§ 2 (…). 

§ 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° 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. 

§ 4 (…) 

§ 5 (…) 

§ 6 (…) 

§ 7 (…).” 

 

3.4. In casu wordt in de eerste bestreden beslissing verwezen naar het medisch advies van de arts-

adviseur van 26 september 2012, dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing. Hierin wordt het 

volgende gesteld: 

 

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

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

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

Verwijzend naar het medische attest dd. 01/07/2009 van dr, H. (…), endocrinologie - diabetologie, blijkt 

dat betrokkene lijdt aan een ernstige diabetische ontregeling en een angsttoomis, waarvoor behandeling 

met insuline en verwijzing naar psychiater. 

Verwijzend naar de medische attesten dd. 08/07/2009 en 12/11/2009 van dr. I. (…) huisarts, blijkt dat 

betrokkene lijdt aan een insuline afhankelijke diabetes mellitus, ernstige depressie en een angsstoornis, 

met het vermoeden van een posttraumatische stressstoornis, 

Verwijzend naar het medische attest dd. 20/08/2009 van dr. W. (…), psychiater, blijkt dat betrokkene lijdt 

aan een posttraumatische stressstoornis, waarvoor behandeling met Sipralexa (escitalopram = 

antidepressivum) en voorstel tot cognitieve gedragstherapie in het Arabisch. 

Verwijzend naar de medische attesten dd. 27/10/2009 en 06/11/2009 van dr. O. (…), blijkt dat 

betrokkene lijdt aan een ernstige depressie en angststoornis, waarvoor behandeling met Paroxetine 

(paroxetine = antidepressivum), Remergon (mirtazapine ~ antidepressivum) en Solian (amisulpride = 

antipsychoticum). 

Uit een studie van dit dossier blijkt dat deze 38-jarige vrouw uit Marokko leed aan insuline afhankelijke 

diabetes mellitus, ernstige depressie en angststoornis, waarvoor medicamenteuze behandeling. We 

merken op dat de laatste medische gegevens dateren van bijna 3 jaar geleden en nadien hebben we 

van betrokkene geen bijkomende medische informatie ontvangen, waaruit blijkt dat zij hiervoor nog 

steeds opvolging en behandeling nodig heeft, zodat ik er vanuit ga dat deze aandoening ondertussen 

behandeld en onder controle is. 

Dit medisch dossier laat 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 vergevorderd stadium van de ziekte. (EHRM 27 mei 2008, 

Grote Kamer, nr. 26565/05, N v. United Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96, D. v. United 

Kingdom.) 

De in deze medische attesten beschreven aandoeningen kunnen niet beschouwd worden als direct 

levensbedreigende aandoeningen, daar er geen sprake is van kritieke gezondheidstoestand of een zeer 

ver gevorderd stadium van de ziekte. 

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.” 
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3.5. In de eerste bestreden beslissing wordt op grond van voormeld advies gesteld: 

 

“Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkenen lijden 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 betrokkenen lijden 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 betrokkenen gewoonlijk 

verblijven. 

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de 

betrokkenen gewoonlijk verblijven 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. In haar verzoekschrift voert verzoekster onder andere aan dat zij “nog wel degelijk ziek (is) en zijn 

(…) hiervan de nodige attesten bij(brengt) dat zij nog wel degelijk in behandeling is” waardoor er volgens 

haar geen twijfel kan bestaan over de vraag of de ziekte nog steeds actueel is. Als bijlage bij haar 

verzoekschrift voegt verzoekster enkele medische attesten toe (Verzoekschrift, bijlage 4) die dateren 

van 30 mei 2012, 9 augustus 2012 en 17/18 september 2012. De eerste twee attesten werden 

opgesteld door neuroloog J. V. D. die melding maakt van opvolging door een psychiater te Brussel, van 

een belangrijke problematiek van (familiale) diabetes en van “lichte polyneuritisch tekenen ter hoogte 

van de onderste ledematen met uitval van de peesreflexen”. Het derde attest werd opgemaakt door dr. 

K. L. naar aanleiding van een consultatie diabetes op 18 september 2012 waarin gewag wordt gemaakt 

van een diabetes mellitus type 2 die gekend is sinds 2005 en met insuline wordt behandeld sedert 2009, 

waarbij sprake is van een slechte diabetesregeling en de insuline alvast werd opgedreven en waarbij 

driemaandelijkse controles in het vooruitzicht worden gesteld. Hieruit blijkt duidelijk het actueel karakter 

van de medische problemen van verzoekster. 

 

3.7. Aangezien de verwerende partij heeft verzuimd een administratief dossier neer te leggen, zoals 

hierboven reeds toegelicht, verkeert de Raad niet in de mogelijkheid om na te gaan of de vaststellingen 

van de arts-adviseur in zijn advies dat “(…) de laatste medische gegevens dateren van bijna 3 jaar 

geleden” en dat “we (nadien) van betrokkene geen bijkomende medische informatie (hebben) 

ontvangen, waaruit blijkt dat zij hiervoor nog steeds opvolging en behandeling nodig heeft, zodat ik er 

vanuit ga dat deze aandoening ondertussen behandeld en onder controle is” wel degelijk met de realiteit 

overeenstemmen. Uit niets blijkt immers dat de feitelijke situatie zoals deze door verzoekster wordt 

voorgesteld (zie punt 3.6), kennelijk onjuist zou zijn of dat de arts-adviseur onmogelijk kennis had 

kunnen nemen van de inhoud van de attesten die verzoekster thans als bijlage bij haar verzoekschrift 

heeft gevoegd toen hij op 26 september 2012 zijn advies uitbracht. Ter terechtzitting wordt dit door de 

verwerende partij niet betwist (zie punt 2.1.). 

 

3.8. De Raad stelt op grond van de elementen die in punt 3.6 werden uiteengezet vast dat de arts-

adviseur niet is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens toen hij op 26 september 2012 in zijn advies 

zonder verder onderzoek veronderstelt dat de aandoening van verzoekster ondertussen behandeld en 

onder controle is. De arts-adviseur kon dan ook niet zonder meer besluiten dat verzoekster niet lijdt aan 

een ziekte die een reëel risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in haar land 

van herkomst of het land waar zij verblijft, zoals bedoeld in artikel 9ter, §1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. Bijgevolg is het kennelijk onredelijk om op grond van dit gebrekkige advies te 

besluiten dat de aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen van verzoekster ongegrond 

is.  

 

De eerste bestreden beslissing is niet gestoeld op een deugdelijke feitenvinding waardoor de materiële 

motiveringsplicht werd geschonden. 

 

Het eerste middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, is in de aangegeven mate gegrond. 

 

3.9. Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere middelen die tegen de eerste bestreden 

beslissing worden aangevoerd 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). 

 

3.10. Met betrekking tot de tweede bestreden beslissing voert verzoekster in haar tweede middel de 

schending aan van artikel 3 van het EVRM. Verzoekster stelt hierbij onder andere het volgende: 
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“(…) 

De beschrijving van de feiten bevatten (…) voldoende aanwijzingen dat verzoekster bij haar terugkeer 

het slachtoffer zal worden van handelingen verboden door artikel 3 van het EVRM. 

(…) 

De bestreden beslissing houdt geen rekening met de gevolgen die zij veroorzaakt voor de veiligheid en 

de fysieke integriteit van verzoekster. 

Een gedwongen terugkeer of het terugsturen van verzoekster naar Marokko houdt een regelrechte 

bedreiging in voor het leven van verzoekster. 

(…)” 

 

3.11. Artikel 3 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

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

behandelingen of bestraffingen.” 

 

Deze bepaling bekrachtigt een van de fundamentele waarden van elke democratische samenleving en 

verbiedt in absolute termen folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de 

omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 

2011, M.S.S. v. Griekenland en België, §218). 

 

3.12. Uit de bespreking van het eerste middel is gebleken dat de verwerende partij ten onrechte tot haar 

besluit kwam dat het risico op een behandeling die strijdig was met artikel 3 van het EVRM niet 

bewezen is. Om het bestaan van een risico op slechte behandelingen na te gaan, dienen volgens het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de te verwachten gevolgen van de verwijdering 

van de verzoekende partij naar het land van bestemming te worden onderzocht, rekening houdend met 

de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan het geval van de 

verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y. v. Rusland, § 78; EHRM 28 februari 2008, Saadi v. 

Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons. v. Verenigd Koninkrijk, § 108 in fine). 

 

3.13. De Raad kan niet anders dan in casu vaststellen dat er geen of minstens een onvoldoende 

zorgvuldig en nauwkeurig onderzoek werd gevoerd naar alle omstandigheden die betrekking hebben op 

het individueel geval van verzoekster, zowel met betrekking tot de ernst van de aandoening als met 

betrekking tot het risico op onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst, in de zin van artikel 3 van het EVRM (cf. EHRM 15 november 

1996, nr. 22414/93, Chahal v. Verenigd Koninkrijk, par. 96; EHRM 11 juli 2000, nr. 40035/98, Jabari v. 

Turkije, par. 39; EHRM 12 april 2005, nr. 36378/02, Shamayev e.a. v. Georgië en Rusland, par. 448: “a 

rigorous scrutiny must necessarily be conducted of an individual’s claim that his or her deportation to a 

third country will expose that individual to treatment prohibited by Article 3”). 

 

3.14. Verzoekster dient bijgevolg te worden bijgetreden waar zij in haar tweede middel stelt dat de 

tweede bestreden beslissing geen rekening houdt met de gevolgen voor haar fysieke integriteit. Aldus is 

het duidelijk dat het bevel om het grondgebied te verlaten werd afgeleverd zonder dat er een degelijk 

onderzoek werd gevoerd naar een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM. 

 

Het tweede middel, gericht tegen de tweede bestreden beslissing, is in de aangegeven mate gegrond. 

 

3.15. Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere middelen voor zover deze tegen de tweede 

bestreden beslissing worden aangevoerd 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). 

 

3.16. Ten overvloede merkt de Raad op dat, aangezien de eerste bestreden beslissing, waarbij 

verzoeksters aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen ongegrond wordt verklaard, wordt 

vernietigd, verzoekster terugvalt op een ontvankelijk verklaarde aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet (zie punt 1.2.). Verzoekster heeft derhalve opnieuw een 

verblijfsrecht in afwachting van een beslissing ten gronde over haar aanvraag. Ze heeft op grond van 

artikel 7, tweede lid van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoerings-

modaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de vreemdelingenwet met name recht 

op een attest van immatriculatie en kan derhalve niet het voorwerp uitmaken van een bevel om het 

grondgebied te verlaten.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 1 oktober 2012 waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de wet van15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

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

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

Armoedebestrijding van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13), beide op 14 december 2012 aan de verzoekende partij ter kennis gebracht, worden vernietigd. 

 

 

 

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

 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 

 


