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 nr. 107 483 van 26 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 Nepalese nationaliteit te zijn, op 29 oktober 2012 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel, Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 30 juli 2012 

waarbij de aanvraag 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 ongegrond verklaard wordt. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

 Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 14 mei 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 juni 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VAN ROSSEM  die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat C. MORARU, 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 Op 12 februari 2009 dient de verzoekster 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 Op 30 juli 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf ontvankelijk verklaard wordt. 
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1.3 Op 25 juni 2009 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond verklaard wordt. Deze beslissing 

wordt op 27 september 2012 aan de verzoekster ter kennis gebracht. Dit is de thans bestreden 

beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

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

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

A.T.M. 

geboren te Pokhara op x.x.1967 

ook gekend bij Dienst Vreemdelingenzaken als: 

O.T.M. 

geboren te Ndwal, Parasi 

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 25.06.2009, 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. 

Er werden medische elementen aangehaald voor A.T.M. die echter niet weerhouden konden worden 

(zie verslag arts- attaché dd. 17.07.2012 in gesloten omslag) 

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). 

Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd (m.n. : inburgering en duurzame 

verankering) welke geen betrekking hebben op de medische toestand van betrokkene. Dat met de wet 

van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een onderscheid werd 

aangebracht in twee verschillende procedures, m.n. ten eerste het artikel 9ter als een unieke procedure 

voor in België verblijvende personen met een medische aandoening, ten tweede het artikel 9bis voor in 

België verblijvende personen, die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden, en die om 

humanitaire redenen een verblijfsmachtiging wensen te verkrijgen. 

Dat de hier ingeroepen niet-medische elementen buiten de medische context van artikel 9ter vallen en 

dat derhalve in dit verzoek aan deze niet-medische argumenten geen verder gevolg kan worden 

gegeven.  

Bovendien beroept betrokkene zich op de instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van 

artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werd door 

de Raad van State (arrest 198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de 

criteria van deze instructie niet meer van toepassing.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1 Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verweerder om de kosten van het geding ten laste van de 

verzoekster te leggen. 

 

2.2 De verzoekster heeft een synthesememorie neergelegd overeenkomstig artikel 39/81, vijfde lid van 

de vreemdelingenwet. Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de vreemdelingenwet doet de 

Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep 

en van de middelen betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1 In een eerste en enig middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van motiveringsplicht zoals bepaald in de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het 

redelijkheidsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 

mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging 

van de vreemdelingenwet. 

 

De verzoekster citeert de bestreden beslissing en de toepasselijke wetsbepaling en licht het middel als 

volgt toe: 

 

“(…) 

2) Aangaande de gezondheidstoestand van verzoekster 

Verzoekster diende haar aanvraag in op 12.02.2009. Tijdens de loop van de procedure, diende 

verzoekster verschillende medische attesten in. Deze worden opgesomd in de beoordeling van de arts-

adviseur. 

Dat verzoekster niet begrijpt waarom de arts-adviseur stelt dat de ernst van de aandoening niet bepaald 

kan worden. De behandelende geneesheer beschikt immers over verschillende medische attesten. 

De dokter verwijst naar de medicatie die verzoekster op dit moment moet nemen en het feit dat een 

regelmatige opvolging door een gespecialiseerde geneesheer noodzakelijk is. 

In tegenstelling tot de verwachte pronostiek indien verzoekster behandeld wordt, zal er sprake zijn van 

een psychische achteruitgang indien de behandeling stopt! 

In deze attesten waarin bevestigd wordt dat verzoekster ernstig ziek is, dat zij al jarenlang opgevolgd 

wordt en behandeld wordt, stelt de arts- attaché van DVZ dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan 

de ziekte zoals voorzien in §1 eerste lid. 

Artikel 9 §1 vermeldt het volgende: 

(…) 

Uit het voorgaande blijkt dus dat verzoekster een standaard medisch getuigschrift moest voegen waarin 

gesteld wordt 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. 

Het feit dat verzoekster al verschillende jaren in behandeling is en verschillende soorten medicatie 

neemt maakt al duidelijk dat verzoekster ernstig ziek is. 

Bovendien acht de behandelende geneesheer het absoluut noodzakelijk dat verzoekster de nodige hulp 

en ondersteuning krijgt. Deze hulp en ondersteuning kan verzoekster niet krijgen in haar land van 

herkomst! 

De arts- attaché stelt enkel dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan de ziekte zoals voorzien in §1 . 

Hoe kan een ziekte waarbij men geen verwachte behandelingsduur kan specificeren omwille van het 

grillig karakter van de aandoening geen reëel risico inhouden voor haar leven of fysieke integriteit ?? 

Immers dit is wat §1 stelt. 

Op basis van welke elementen is de arts-attache tot deze conclusie gekomen? 

Bovendien schendt de bestreden beslissing de motivatieplicht. 

Dit wordt ook bevestigd in arrest nr. 89 925 van 17.10.2012: 

"In het advies van de ambtenaar-geneesheer, dat als een onderdeel van de motivering van de 

bestreden beslissing kan worden beschouwd, wordt weliswaar aangegeven dat "dit medisch dossier 

(kennelijk) niet toe (laat) het bestaan 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 vergevorderde stadium van de ziekte", maar er wordt niet op een 

begrijpelijke manier verwoord op welke wijze dit gegeven aanleiding kan geven tot de vaststelling dat 

verzoeker tevens geen ziekte heeft die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst. 

De formele motiveringsplicht vereist dat de motivering van een bestuurlijke beslissing de bestuurde 

minimaal moet toelaten te begrijpen waarom deze beslissing genomen werd zodat hij met kennis van 

zaken zijn rechtsmiddelen kan aanwenden. Deze vereiste impliceert dat wanneer wordt geponeerd dat 

een vreemdeling niet voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in een wetsbepaling die twee 

situaties voorziet er duidelijk uiteengezet dient te worden waarom geen van beide situaties van 

toepassing is. De motivering van de bestreden beslissing voldoet niet aan deze voorwaarde en is 

derhalve niet pertinent en daadkrachtig. De door de verwerende partij in haar nota met opmerkingen 

geciteerde rechtspraak laat niet toe tot een ander besluit te komen 
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Dat het voor verzoekster niet duidelijk is, waarom de neergelegde medische attesten "kennelijk" niet 

toelaten een graad van ernst te bepalen. 

De medische aanvraag en het ingediende medische attest beantwoorden volledig aan het ratio legis van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet aangezien het de ziekte, de graad van ernst en de noodzakelijk 

geachte behandeling vermeldt. 

Verzoekster is ernstig ziek! Dit wordt gestaafd aan de hand van de nodige stukken! 

Bovendien neemt verzoekster verschillende soorten medicatie per dag! Dat dit dan ook al een indicatie 

geeft over de graad van ernst van de ziekte. 

Dat verzoekster het nodige heeft gedaan om de bevoegde instanties te informeren en bijgevolg niet 

begrijpt waarom haar aanvraag nu ongegrond verklaard wordt. 

Dat DVZ de zorgvuldigheidsplicht dan ook flagrant schendt door hier geen rekening mee te houden in 

haar bestreden beslissing. 

Alle voorliggende feiten dienen samen bekeken te worden teneinde een oordeel te kunnen vellen over al 

dan niet kennelijk beantwoorden aan de ziekte voorzien in paragraaf 1 . 

In dit geval kan besloten worden dat de noodzakelijke medische gegevens wel degelijk werden 

verstrekt. De verwerende partij zou tevens tot deze conclusie gekomen zijn indien zij het medisch attest 

met de nodige zorg en aandacht had nagelezen. 

Dit getuigt zonder enige twijfel van het gegeven dat de verwerende partij heeft nagelaten de medische 

attesten grondig te analyseren, maar slechts heel oppervlakkig heeft bekeken, hetgeen tevens heeft 

bijgedragen tot de conclusie dat de ziekte 'kennelijk' niet zou beantwoorden aan de ziekte van §1. 

Verwerende partij stelt in haar nota het volgende : "De ambtenaar-geneesheer bepaalt immers duidelijk 

en uitdrukkelijk dat de graad van ernst zoals vereist voor het toekennen van een machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, niet werd vastgesteld." 

De medische aanvraag en het ingediende medische attest beantwoorden volledig aan het ratio legis van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet aangezien het de ziekte, de graad van ernst en de noodzakelijk 

geachte behandeling vermeldt. 

Verzoekster wenst erop te wijzen dat een grondig medisch onderzoek, in het belang is van alle partijen. 

Het vermijdt onnodige procedures en geeft een correct ziektebeeld. Dat het dan ook onbegrijpelijk is 

waarom verwerende partij weigert dit te doen. 

Verzoekster is ernstig ziek! Dit wordt gestaafd aan de hand van de nodige stukken! 

DVZ dient te onderzoeken of haar aandoening een reëel risico inhoudt voor haar fysieke integriteit, ze 

dient niet te bepalen in welke mate ! 

Dit werd recent ook bekrachtigd door verscheidene arresten van uw Raad. 

Arrest nr. 92 397 van 29 november 2012 stelt het volgende: " Aldus blijkt dat de ambtenaar- geneesheer 

door enkel te onderzoeken of de aandoeningen direct levensbedreigend zijn, in de zin dat er sprake is 

van een kritieke gezondheidstoestand of een vergevorderd stadium van de ziekte, zonder verder 

onderzoek naar de mogelijkheden van een behandeling in het land van herkomst, de rechtspraak van 

het EHRM inzake artikel 3 van het EVRM bij de verwijdering van zieke vreemdelingen te beperkend 

interpreteert." 

DVZ lijkt de ratio legis van de procedure en zelfs de beslissingen van uw Raad naast zich neer te leggen 

door deze procedure nogmaals met de voeten te treden en uw Raad andermaal tot tussenkomst te 

verplichten. 

Dient DVZ er niet op gewezen te worden de aanvraag van verzoekster conform te behandelen en de 

geldende regelgeving toe te passen?! 

3) Aangaande de situatie in Nepal 

Verzoekster is een vreemdelinge die aan een ernstige ziekte lijdt en niet kan terugkeren naar haar land 

van herkomst. 

Toch is er in de beslissing niets terug te vinden over de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van 

deze medicijnen in Nepal. Alhoewel de behandelende geneesheer reeds opmerkte dat de behandeling 

niet overal beschikbaar is, faalt DVZ erin om dit te onderzoeken. 

Verzoekster verblijft al 7 jaar in België, hoe kan zij geacht worden in haar land van herkomst haar leven 

terug op te bouwen en dit terwijl zij ernstig ziek is? Hoe wordt zij geacht te overleven in haar land van 

herkomst? 

De arts - attaché heeft dus nagelaten om de situatie in het land van herkomst te onderzoeken en stelt 

zonder onderzoek en zonder concrete elementen dat de ziekte geen reëel risico inhoudt voor haar leven 

of fysieke integriteit . 

Verzoekster begrijpt niet waarom men weigert rekening te houden met ALLE elementen in het dossier 

van verzoekster. 

Dat dit alles een schending is van de wet van 29.07.1991 namelijk een schending van de formele 

motiveringsplicht en de materiële motiveringsplicht. 

Dat uit het voorgaande dus blijkt dat de formele motiveringsplicht geschonden is. 
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De bestreden beslissing schendt aldus, door geen rekening te houden met de gegevens vermeld in het 

medisch attest, de motiveringsverplichting in de zin van de wet van 29 juli 1991 en bovendien ook het  

redelijkheidbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Verwerende partij motiveert in haar nota uitgebreid waarom zij achten de situatie in het land van 

herkomst niet te moeten onderzoeken. Zij gaan echter volledig voorbij aan het feit dat uw Raad zich hier 

reeds over uitsprak. 

Arrest nr. 108 524/11 van uw Raad maakt de volgende overweging : 

"Het Hof heeft dus geenszins uitgesloten dat ernstige aandoeningen, hetzij van geestelijke, hetzij van 

fysieke aard, een schending kunnen uitmaken van artikel 3 van het EVRM indien er geen behandeling 

voorhanden is in het land van herkomst waardoor deze aandoeningen alsnog op korte termijn zullen 

evolueren naar acute levensbedreiging. In tegenstelling tot wat de verwerende partij beweert, blijkt uit de 

rechtspraak van het EHRM inzake de verwijdering van zieke vreemdelingen dat het Hof, bij zij 

beoordeling inzake artikel 3 van het EVRM, geenszins als absolute voorwaarde stelt dat de 

Verwerende partij dient zich te houden aan de geldende rechtspraak! Indien zij dit niet doen, schenden 

zij het rechtszekerheidsbeginsel !” 

 

3.2 De verweerder repliceert als volgt: 

 

“Verzoekster meent onterecht dat haar aanvraag ongegrond werd verklaard omdat de graad van ernst 

van haar aandoening niet uit de door haar voorgelegde medische getuigschriften kon worden afgeleid. 

De ambtenaar-geneesheer bepaalt immers duidelijk en uitdrukkelijk dat de graad van ernst zoals vereist 

voor het toekennen van een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de wet van 15 

december 1980, niet werd vastgesteld. 

Artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet beoogt een verblijfsrecht om medische redenen voor personen 

die omwille van de severiteit van de aandoening waaraan zij lijden en het gebrek aan een adequate 

behandeling een reëel risico lopen op een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van 

artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Uit de parlementaire voorbereidingen 

blijkt namelijk dat de wetgever de toekenning van een verblijfsrecht om medische redenen volledig heeft 

willen verbinden aan artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. (RVV, 25 januari 2012, nr. 73.906) 

Uit de Memorie van Toelichting van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 

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

van vreemdelingen blijkt namelijk dat: 

"Vreemdelingen die op zodanige wijze lijden aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor 

hun leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in hun land van herkomst of het land waar zij 

verblijven kunnen ten gevolge van de rechtspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens, 

vallen onder de toepassing van artikel 15, b) r van de richtlijn 2004/83/EG" (Parl.St., Kamer, 2005-2006, 

DOC 51- 2478/001, p. 9). 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens benadrukt in haar rechtspraak dat er slechts sprake 

kan zijn van een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in het 

zeer uitzonderlijk geval ("a very exceptional case"), wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen 

de uitwijzing dwingend zijn (EHRM, N. t. Verenigd Koninkrijk, 21 mei 2008, § 42). 

Volgens het Hof kan artikel 3 van het EVRM niet beschouwd worden als een verplichting voor de 

verdragspartijen om de ongelijkheden tussen landen op vlak van medische voorzieningen te 

overbruggen door het voorzien van gratis en onbeperkte gezondheidszorg aan illegale vreemdelingen. 

Het Hof heeft in het arrest N. t. Verenigd Koninkrijk de hoge drempel zoals gehanteerd in voornoemd 

arrest D. t. Verenigd Koninkrijk aldus behouden. 

In het arrest N. t. het Verenigd Koninkrijk nr. 26.565/05 van 27 mei 2008 geeft het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens een overzicht van zijn jarenlange consistente rechtspraak sinds het arrest D. t. 

het Verenigd Koninkrijk (EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96) en waarin de principes worden herhaald die 

het aanwendt met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen. 

Door zelf een overzicht van zijn rechtspraak te geven van 1997 tot aan het arrest N. t. Verenigd 

Koninkrijk en door de principes op te sommen die hieruit moeten worden afgeleid, laat het Hof er geen 

twijfel meer over bestaan hoe uitzonderlijk de situatie van een ernstig zieke vreemdeling moet zijn 

alvorens zijn uitzetting in strijd zou zijn met artikel 3 van het EVRM. 

Om deze hoge drempel te bereiken is het in de eerste plaats vereist dat de aandoening 

levensbedreigend is gezien de kritieke gezondheidstoestand of een zeer vergevorderd stadium van de 

ziekte. (EHRM, N. t. Verenigd Koninkrijk, 27 mei 2008; EHRM, D. t. Verenigd Koninkrijk, 2 mei 1997) 

Gelet op het belang dat de Belgische wetgever heeft willen toekennen aan het EVRM en de rechtspraak 

van het EHRM bij de vraag of een verblijfsrecht om ernstige medische redenen moet worden toegekend, 
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is de hoge drempel bepalend bij de toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. (RvV, 23 mei 

2012, nr. 81.570) 

Daaruit blijkt dat de ambtenaar-geneesheer, die overeenkomstig de vigerende wetgeving en de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde dat de door verzoekster 

ingeroepen ziekte geen direct gevaar inhoudt voor haar leven, uitspraak deed over de gehele 

draagwijdte van artikel 9ter, 

§1, eerste lid van de wet van 15 december 1980. 

De vereiste dat een actuele levensbedreiging van de zieke vreemdeling die dreigt verwijderd te worden, 

dient te worden aangetoond om te kunnen besluiten tot een schending van artikel 3 van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens, blijkt uit de vaststaande rechtspraak van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens. 

In het reeds geciteerde arrest N. v. The United Kingdom (EHRM 

2 mei 1997, nr. 30240/96) benadrukte het Hof haar rechtspraak in D. v. United Kingdom, als volgt: 

"in a very exceptional case, where the humanitarian grounds against the removal are compelling. In the 

D. case the very exceptional circumstances were that the applicant was critically ill and appeared to be 

close to death, could not be guaranteed any nursing or medical care in his country of origin and had no 

family there willing or able to care for him or provide him with even a basic level of foodr shelter or social 

support." 

Vrije vertaling: "slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de humanitaire redenen die 

pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn. In de zaak D. bestonden deze uitzonderlijke omstandigheden 

uit het feit dat de verzoekende partij kritiek ziek wasf in de mate dat zijn levenseinde nabij wasf terwijl in 

zijn land van herkomst geen enkele vorm van verpleging of medische zorg kon worden verzekerd en hij 

aldaar niet over familieleden beschikte die zorg konden bieden of die hem uit de nood konden helpen 

door het aanbieden van enig voedsel, onderdak of sociale ondersteuning." 

In het arrest D. c. Rovaume-Uni stelt het Hof met dezelfde bewoordingen dat er sprake moet zijn van 

sprake van "il était en fait proche de la mort" en van "le requérant est parvenu à un stade critique de sa 

maladie fatale". 

In het arrest Karara c. Finlande (Commissie Mensenrechten, 29 mei 1998,4 0 900/98) stelde de 

commissie reeds dat "la maladie du requérant n'avait pas encore atteint un stade à ce point avancé que 

son expulsion constituerait un traitement interdit par l'article 3 (EVRM)". 

Het Hof haalt dit arrest uitdrukkelijk aan in N. v. United Kingdom en wijst hierbij op het feit dat in Karara 

v. Finland, de verzoeker, van Ugandese nationaliteit, HIV-positief was en in Finland behandeld werd 

sinds 1992, maar dat dit geval zich   

onderscheidde van D. v. the United Kingdom en B.B. c. France, op grond van het feit dat de verzoeker 

zich nog niet in een dermate vergevorderd stadium van de ziekte bevond dat zijn uitwijzing een 

behandeling strijdig met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zou 

uitmaken. 

( EHRM, N. v. the United Kingdom, n° 26565/05, 26 mei 2008, §36) . 

In het arrest Bensaid c. Royaume-Uni wordt in dezelfde zin geoordeeld dat hoewel het Hof dient vast te 

stellen dat de ziekte van de verzoeker "ernstig" is, dit op zich niet volstaat om een schending van artikel 

3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens vast te stellen, gelet op het feit dat de hoge 

drempel zoals die werd vastgesteld bij D. v. the United Kingdom, en waarbij de ziekte zich reeds in het 

terminaal stadium bevond, niet wordt gehaald. 

"La Cour admet que 1 'état de santé du requérant est grave. Compte tenu toutefois du seuil élevé fixé 

par 1'article 3, notamment lorsque 1 'affaire n'engage pas la responsabilité directe de 1 1 Etat 

contractant à raison du tort causé, la Cour n'estime pas qu'il existe un risque suffisamment réel pour que 

le renvoi du requérant dans ces circonstances soit incompatible avec les normes de l’article 3. Ne sont 

pas présentes ici les circonstances exceptionnelles de 1'affaire D. c. Royaume-Uni (précitée) où le 

requérant se trouvait en phase terminale d'une maladie incurable, le sida, et ne pouvait espérer 

bénéficier de soins médicaux ou d'un soutien familial s’il était expulsé à Saint-Kitts." 

In het arrest Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens deze 

principes bevestigd (EHRM r Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, 20 maart 2012, n° 10486/10, §§ 82- 85). 

De ambtenaar-geneesheer oordeelde dat de ingeroepen ziekte in die mate niet beantwoordt aan een 

ziekte zoals vereist om aanleiding te kunnen geven tot een recht op verblijf in het licht van de 

bovenstaande principes, dat de vraag naar het bestaan van een adequate behandeling in het land van 

herkomst niet aan de orde is. 

Daaruit blijkt dat verzoekster niet dienstig kan voorhouden dat de ambtenaar-geneesheer ten onrechte 

zou hebben nagelaten om een onderzoek te voeren naar de beschikbaarheid en de toegankelijkheid 

van een adequate medische verzorging in het land van herkomst. 

Het is niet kennelijk onredelijk voor het bestuur om dit advies van de ambtenaar-geneesheer te volgen, 

gezien hij op grond van artikel 9ter, §1, vijfde lid van de wet van 15 december 1980 bevoegd is om te 
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oordelen omtrent de graad van ernst van een aandoening in het kader van de procedure ex artikel 9te 

van de wet van 15 december 1980.” 

 

3.3 In de hoofding van het middel voert de verzoekster de schending aan van de motiveringsplicht zoals 

bepaald in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Uit 

het verdere betoog dat “de motivering van de bestreden beslissing om verzoeksters aanvraag 

ongegrond te verklaren niet afdoende is”, blijkt dat de verzoekster zich beroept op een schending van 

artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991.   

 

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

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

afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de motieven pertinent en draagkrachtig 

dienen te zijn (RvS 15 juni 2011, nr. 213.855).  

 

Het afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering moet worden beoordeeld door de toetsing van de 

uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen.  

 

Onderzoek van de motiveringsplicht vergt in casu onderzoek van de toepasselijke wetsbepaling, met 

name artikel 9ter van de vreemdelingenwet waarvan verzoekster tevens de schending aanvoert. 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 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. 

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

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

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

verblijf in het Rijk; 

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

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling. 

§ 4 (…) 

§ 5 (…) 

§ 6 (…) 
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§ 7 (…).” 

 

De Raad stelt vast dat verzoeksters verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet op 25 juni 2009 ontvankelijk werd verklaard en dat deze aanvraag met de bestreden 

beslissing uiteindelijk ongegrond wordt verklaard. Er werd dus in casu geen toepassing gemaakt van 

artikel 9ter, § 3, 4° van de vreemdelingenwet.  

 

Waar een verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ontvankelijk wordt 

verklaard, dient de verweerder, met name de arts-adviseur, tijdens de gegrondheidsfase van het 

onderzoek na te gaan of de ziekte waaraan de verzoekster lijdt, beantwoordt aan een ziekte zoals 

voorzien in § 1, eerste lid van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, met name of “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”. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de arts-adviseur op 17 juli 2012 een schriftelijk advies heeft 

opgesteld ten behoeve van de gemachtigde van de staatssecretaris betreffende de aandoeningen van 

de verzoekster. In de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk naar dit advies verwezen. Dit advies werd 

aan de verzoekster onder gesloten enveloppe en samen met de thans bestreden beslissing ter kennis 

gebracht. In zijn advies dat zodoende geacht wordt integraal deel uit te maken van de motivering van de 

bestreden beslissing, stelt de ambtenaar-geneesheer dat de ziekte van de verzoekster geen ziekte is 

zoals voorzien in artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet, die kan aanleiding geven tot het bekomen 

van een verblijfsmachtiging.  

 

Om tot deze conclusie te komen motiveert de ambtenaar-geneesheer als volgt in zijn advies:  

 

“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 12.02.2009. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

- Verwijzend naar de medische attesten d.d. 08/06/2008 en 20/07/2008 van dr. G. V., gynaecologie, 

blijkt dat betrokkene lijdt aan pijnklachten zonder dat er gynaecologische afwijkingen werden 

vastgesteld. 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 05/09/2006 van dr. J. V., radiografie, blijkt dat RX van de 

rechterknie normaal is, en op de echografie wort een tendinitis gevonden aan de pees van vastus 

lateralis van de quadriceps. 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 19/02/2008 van dr. D. C., gynaecologie, blijkt dat 

betrokkene lijdt aan onderbuikpijn en menorraghie, waarvoor proefbehandeling met Deso 20 

(oestroporgestageen). 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 19/02/2008 van dr. G. De T., medische beeldvorming, blijkt 

dat op de RX van de cervicale wervelzuil lichte degeneratieve afwijkingen werden gevonden, terwijl 

de RX van de rechterknie geen afwijkingen vertoont. 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 29/05/2008 van dr. J. H., dermatologie, blijkt dat betrokkene 

lijdt aan chronische urticaria. 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 09/06/2008 van dr. J. CH., gastro-enteroloog blijkt dat er 

een oesofagogastroduodenoscopie werd uitgevoerd, dat normale resultaten gaf. Biopsies werden 

afgenomen. 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 09/06/2008 van dr. K. S., anatomopathologie, blijkt dat de 

biopten Helicobacter pylori positief zijn. 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 27/06/2008 van dr. A.M. DR., anatomopathologie, blijkt dat 

de baarmoeder geringe tekenen van adenomyosis vertoont. 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 06/08/2008 van dr. E. P., gynaecologie, blijkt dat 

betrokkene lijdt aan abdominale pijn na hysterectomie. 

- Verwijzend naar de medische attesten d.d. 03/10/2008 en 07/10/2008 van dr. L. H., orthopedische 

heelkunde, blijkt dat betrokkene een arthroscopische ingreep onderging voor een laterale 

meniscusscheur van de rechterknie. 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 03/12/2008 van dr. M. S., huisarts, blijkt dat betrokkene lijdt 

aan onderbuikklachten, recidiverende cystitis, chronische pijn, maagklachten, chronische jeuk 

waarvoor behandeling met niet-gepreciseerde pijnstillers en anti-allergica. 

Uit een studie van dit dossier blijkt dat deze 45-jarige vrouw uit Nepal lijdt aan dysmenorrea, 

onderbuikklachten, recidiverende cystitis, chronische pijn, maagklachten, chronische jeuk, gescheurde 
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meniscus van de rechterknie waan/oor medicamenteuze en chirurgische behandeling. De laatste 

medische attesten dateren van >3,5 jaar geleden. 

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 

vergevorderd stadium van de ziekte.” 

 

Het wordt echter niet betwist dat de verzoekster lijdt aan dysmenorrea, onderbuikklachten, recidiverende 

cystitis, chronische pijn, maagklachten, chronische jeuk en een gescheurde meniscus waarbij sprake is 

van een medicamenteuze en chirurgische behandeling, zoals blijkt uit 
 
de voorgelegde medische 

attesten.  

 

3.4 De verzoekster betoogt dat in de bestreden beslissing niets is terug te vinden over de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid  van de in de medische attesten vermelde medicijnen in Nepal 

en dat de Dienst Vreemdelingenzaken erin faalt dit te onderzoeken hoewel de behandelende 

geneesheer reeds opmerkte dat de behandeling niet overal beschikbaar is.  

 

Dienaangaande merkt de Raad stelt op dat artikel 9ter van de ,gelet op de redactie van artikel 9ter, § 1, 

eerste lid van de vreemdelingenwet, van toepassing op twee gevallen, namelijk wanneer er sprake is 

van een ziekte of aandoening die:  

- ofwel een reëel risico inhoudt voor het leven of 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. 

 

De bewoordingen van deze bepaling, waarin de twee mogelijkheden naast elkaar zijn geplaatst, zijn 

duidelijk en vergen geen nadere interpretatie. 

  

Uit artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet en uit hetgeen voorafgaat, volgt dan ook dat het 

advies van de arts-adviseur de redengeving moet bevatten die de arts-adviseur ertoe heeft gebracht te 

besluiten dat de voorgelegde medische elementen buiten elk van de beide toepassingsgevallen van 

artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet vallen.  

 

In casu blijkt uit bovenstaande motivering van het advies van 17 juli 2012, dat zoals gezegd integraal 

deel uitmaakt van de motieven van de bestreden beslissing, dat de ambtenaar-geneesheer enkel een 

aandoening die van direct levensbedreigende aard is, beschouwt als een ziekte die een reëel risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, hetgeen hij afleidt uit de rechtspraak van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens (hierna verkort het EHRM) omtrent de verwijdering van ernstig zieke 

vreemdelingen en de graad van ernst die artikel 3 van het EVRM hierin vereist. De ambtenaar-

geneesheer past deze rechtspraak toe op het geval van de verzoekster en stelt dat haar aandoeningen 

niet beschouwd worden als direct levensbedreigende aandoeningen daar er geen sprake is van kritieke 

gezondheidstoestand of een zeer vergevorderd stadium van de ziekte. Hieruit leidt hij op directe wijze af 

dat er het in casu niet gaat om een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet. 

De vraag die zich te dezen stelt, is of de ambtenaar-geneesheer op afdoende wijze tot zijn conclusie is 

gekomen en dit in het licht van de twee afzonderlijke toepassingsgevallen die in artikel 9ter, § 1 van de 

vreemdelingenwet vervat liggen.  

 

Ook in de nota met opmerkingen wordt op uitvoerige wijze verwezen naar de rechtspraak van het 

EHRM inzake artikel 3 van het EVRM en de verwijdering van ernstig zieke vreemdelingen. De Raad 

erkent dat de bewoording van artikel 9ter van de vreemdelingenwet aantoont dat dit artikel is gebaseerd 

op concepten zoals deze worden gehanteerd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

(hierna: het EHRM). De bewoordingen “reëel risico” en “een onmenselijke of vernederende behandeling” 

van artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet sluiten zeer nauw aan bij de bewoordingen van artikel 3 

van het EVRM. Ook uit de parlementaire voorbereidingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet blijkt 

dat de wetgever de toekenning van een verblijfsmachtiging om medische redenen minstens ten dele 

heeft willen verbinden aan het EVRM. Echter moet worden vastgesteld dat uit artikel 9ter, § 1 van de 

vreemdelingenwet niet kan worden afgeleid dat de aanvrager, om toegelaten te worden tot verblijf op 
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grond van zijn medische aandoening, in elk geval moet lijden aan een ziekte die direct 

levensbedreigend of in een vergevorderd stadium is dan wel dat hij steeds in een kritieke 

gezondheidstoestand moet verkeren in de zin van de rechtspraak van artikel 3 van het EVRM. Het blijkt 

niet dat artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet aan de verweerder de mogelijkheid zou 

ontzeggen om ook in gevallen die niet voldoen aan de hoge drempel van de rechtspraak van het EHRM 

inzake artikel 3 van het EVRM inzake de verwijdering van ernstig zieke vreemdelingen, een 

verblijfsmachtiging toe te kennen. 

 

Niettegenstaande het gegeven dat het EHRM tot op de dag van vandaag enkel een schending van 

artikel 3 van het EVRM heeft weerhouden in een situatie waarin er sprake was van een kritieke en 

vergevorderde gezondheidstoestand, stelt het EHRM het voorhanden zijn van een actuele directe 

levensbedreiging niet voorop als een absolute voorwaarde opdat een schending van artikel 3 van het 

EVRM kan worden vastgesteld. In het arrest N. t. het Verenigd Koninkrijk (EHRM 27 mei 2008, nr. 

26565/05) bepaalt de Grote Kamer welke ziektes onder het toepassingsgebied van artikel 3 van het 

EVRM kunnen ressorteren “the same principles must apply in relation to the expulsion of any person 

afflicted with any serious naturally occurring physical or mental ilness which may cause suffering, pain 

and reduces life expectancy and require specialised medical treatment which may not be so readily 

available in the applicant’s country of origin or which may be available only at substantial cost” (de 

principes van artikel 3 van het EVRM zijn van toepassing op de uitwijzing van elke persoon die lijdt aan 

een ernstige, van oorsprong natuurlijke fysieke of mentale ziekte die lijden, pijn en een verminderde 

levensverwachting kan veroorzaken en die een gespecialiseerde medische behandeling behoeft die 

mogelijk niet beschikbaar is in het land van herkomst of enkel tegen een aanzienlijke kost). Het Hof 

heeft geenszins uitgesloten dat ernstige medische aandoeningen een schending kunnen uitmaken van 

artikel 3 van het EVRM indien er geen behandeling voorhanden is in het land van herkomst waardoor 

deze aandoeningen alsnog op korte termijn zullen evolueren naar acute levensbedreiging. Uit de 

rechtspraak van het EHRM inzake de verwijdering van zieke vreemdelingen blijkt dat het Hof, bij zijn 

beoordeling inzake artikel 3 van het EVRM, geenszins als absolute voorwaarde stelt dat de 

gezondheidstoestand actueel direct levensbedreigend dient te zijn. Het criterium dat het EHRM hanteert 

is of er sprake is van “zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de 

uitwijzing dwingend zijn”. Hierbij dient allereerst vast te staan dat het een aandoening betreft die een 

voldoende ernst heeft opdat deze aanleiding kan geven tot een schending van artikel 3 van het EVRM, 

m.a.w. een banale ziekte zal uitgesloten worden van het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM. 

In haar beoordeling van artikel 3 van het EVRM weegt het EHRM het volgende af: de beschikbaarheid 

van de vereiste zorgen en de medicatie in het herkomstland en, in mindere mate, de toegankelijkheid 

van de vereiste medische behandeling en zorgen in het land waarnaar de vreemdeling zal worden 

uitgewezen en indien hierover gegevens bekend zijn wordt ook onderzocht of er nog familie aanwezig 

was en of er opvang voorhanden was in het land van herkomst en of er sprake is van een kritieke of 

vergevorderde gezondheidstoestand. Het onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 van het 

EVRM betreft meer 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. Het Hof heeft oog voor alle omstandigheden 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 artikel 3 van het 

EVRM. Aldus motiveert het Hof in zijn arresten, zelfs als reeds is vastgesteld dat de ziekte van 

betrokken vreemdeling heden zich niet in een terminale of kritieke fase bevindt, in beginsel 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 (ontvankelijkheidsbeslissing); 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.).  

 

De verweerder kan te dezen dan ook niet dienstig verwijzen naar de rechtspraak van het EHRM en de 

voorbereidende werken in verband met artikel 9ter van de vreemdelingenwet en in essentie betogen dat 

de hoge drempel voorzien in rechtspraak van het EHRM – d.w.z. dat er sprake moet zijn van een zeer 

ernstige en levensbedreigende ziekte – bepalend is bij de toepassing van artikel 9ter van de 
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vreemdelingenwet. De verweerder is immers tevens en in de eerste plaats gebonden door artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet, dat zoals reeds werd besproken duidelijk twee verschillende situaties voorziet 

waarin een vreemdeling die zijn identiteit aantoont een aanvraag kan indienen om machtiging tot verblijf. 

Artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet voorziet daarenboven expliciet dat in de 

gegrondheidsfase van het onderzoek - quod in casu - inzake deze verblijfsaanvraag “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 (…)”. Uit artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet blijkt 

aldus geenszins dat de arts-adviseur zich bij zijn onderzoek kan beperken tot het beoordelen van het 

“graad van ernst” van de ziekte zoals vereist door artikel 3 van het EVRM.  

 

3.5 Er werd in strijd met artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet niet nagegaan of de 

verzoekster al dan niet lijdt aan 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 of het land van gewoonlijk verblijf. Waar de bestreden beslissing steunt op het advies van de 

arts-adviseur, waarvan de motivering beperkt is tot de eerste situatie voorzien door artikel 9ter, § 1 van 

de vreemdelingenwet, en waarin desondanks in het algemeen wordt gesteld dat de verzoekster niet 

voldoet aan de voorwaarden van artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet, dat zoals hierboven 

uiteengezet duidelijk ruimer is, is de bestreden beslissing niet pertinent en draagkrachtig gemotiveerd. 

 

Het vastgestelde gebrek in de motivering van het advies waarop de bestreden beslissing steunt, maakt 

tevens een gebrek uit in de motivering van de bestreden beslissing zelf. Er anders over oordelen, zoals 

de verweerder in de nota lijkt aan te geven waar hij stelt dat hem niet kan ten kwade worden geduid het 

advies van de ambtenaar-geneesheer te hebben gevolgd, zou impliceren dat de rechtszoekende 

verstoken blijft van enig rechtsmiddel tegen de adviezen van de ambtenaar-geneesheer die niettemin 

bepalend zijn voor de beoordeling van de verblijfsaanvraag conform artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet maar die, het weze gezegd, niet rechtstreeks bij de Raad aanvechtbaar zijn. 

Zodoende kan de verzoekster wel degelijk de onwettigheden waarmee het advies van de ambtenaar-

geneesheer is behept, aanvoeren tegen de bestreden beslissing en zal het vastgestelde 

motiveringsgebrek in dit advies ook de onwettigheid van de bestreden beslissing met zich meebrengen.  

 

De verweerder kan tot slot niet worden gevolgd in zijn betoog dat de ambtenaar-geneesheer zou 

geoordeeld hebben dat de ingeroepen ziekte in die mate niet beantwoordt aan een ziekte zoals vereist 

om aanleiding te kunnen geven tot een recht op verblijf in het licht van de principes van het EHRM dat 

de vraag naar het bestaan van een adequate behandeling in het land van herkomst niet aan de orde is.  

Uit het bedoelde advies van de ambtenaar-geneesheer kan immers geenszins worden afgeleid dat de 

deze het in weerwil van het bepaalde in artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet, niet nodig 

vond om een onderzoek te verrichten naar de “de mogelijkheden van en (…) de toegankelijkheid tot 

behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft” aangezien wordt vastgesteld dat de 

verzoekster geen levensbedreigende ziekte heeft. Dergelijke a posteriori gegeven motivering in de nota 

met opmerkingen kan bovendien door de Raad niet in aanmerking genomen worden bij de uitoefening 

van het wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing. 

 

3.6 Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat de bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd in het licht 

van de duidelijke bepalingen van artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet aangezien de ambtenaar-

geneesheer geen enkel onderzoek heeft verricht naar ”het  reëel risico op onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst”. Dienvolgens is de 

formele motiveringsplicht geschonden in het licht van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet.  

 

De bestreden beslissing is dan ook genomen met miskenning van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond.  

 

Deze vaststelling leidt tot de vernietiging van de bestreden beslissing.  
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Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere 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). 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 30 juli 2012 waarbij de aanvraag 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 ongegrond verklaard wordt, wordt 

vernietigd. 

 

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

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. DE GROOTE 

 

 


