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 nr. 113 378 van 6 november 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 Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 7 mei 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 14 

november 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 onontvankelijk 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. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 18 juni 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 september 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 oktober 

2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. VANTIEGHEM, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat E. IMPENS, 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. Verzoeker dient bij aangetekend schrijven van 12 oktober 2012 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 Vreemdelingen-

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

Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) neemt op 14 november 2012 de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard. Deze 

beslissing, die op 23 april 2013 aan verzoeker ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

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

15.10.2012 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

[…] 

 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is.  

 

Reden(en): 

 

Artikel 9ter §3 - 4° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS : 

06.0.2012); de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

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

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

machtiging tot verblijf in het Rijk. 

 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 08.11.2012 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 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.  

 

Derhalve kan uit het voorgelegd standaard medisch getuigschrift niet worden afgeleid dat betrokkene 

lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit. 

 

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

gewoonlijk verblijf een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/G, noch op het artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

 

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

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

 

Dit is de eerste bestreden beslissing.  

 

1.3. Eveneens op 14 november 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit bevel wordt op dezelfde dag als de eerste 

bestreden beslissing aan verzoeker ter kennis gebracht en is gesteld in de volgende bewoordingen:  

 

“In uitvoering van de beslissing van attaché […] 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 (de) grondgebied(en) van de volgende Staten :  

[…], 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: 

 

 2° hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt 

het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd: niet erkend als vluchteling.” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 
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De Raad dient er ambtshalve op te wijzen dat, luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 

4° van de Vreemdelingenwet, het verzoekschrift onder meer een uiteenzetting moet bevatten “van de 

feiten en de middelen”.  

 

Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden verstaan: de voldoende duidelijke omschrijving 

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

werd geschonden (RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 17 december 

2004, nr. 138.590).  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker geen enkel middel ontwikkelt tegen de tweede bestreden beslissing en 

evenmin aannemelijk maakt dat een eventuele onwettigheid van de eerste bestreden beslissing enige 

invloed zou kunnen hebben op de regelmatigheid van de tweede bestreden beslissing.  

 

Verzoeker beperkt er zich toe te stellen dat beide beslissingen werden genomen door dezelfde 

ambtenaar en leidt uit de vermelding in het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten dat deze is 

genomen “[i]n uitvoering van de beslissing van attaché […]” af dat in het bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt verwezen naar de beslissing genomen in toepassing van artikel 9ter van de Vreemde-

lingenwet en dat deze aldus is genomen in uitvoering van deze laatste beslissing. Hij is dan ook van 

mening dat een vernietiging van de beslissing genomen op grond van artikel 9ter van de Vreemde-

lingenwet tevens een vernietiging van het aangevochten bevel om het grondgebied te verlaten tot 

gevolg dient te hebben, nu volgens ‘het algemeen juridisch principe’ de bijzaak de hoofdzaak volgt. 

 

De Raad stelt allereerst vast dat de thans bestreden beslissingen elk berusten op eigen juridische en 

feitelijke grondslagen. De eerste bestreden beslissing steunt zo op artikel 9ter, § 3, 4° van de 

Vreemdelingenwet en de vaststelling dat een ambtenaar-geneesheer in een advies oordeelde dat de 

ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid van deze wetsbepaling. 

De tweede bestreden beslissing is genomen in toepassing van artikel 7, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet en op grond van de vaststelling dat verzoeker langer in het Rijk verblijft dan de 

overeenkomstig artikel 6 van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te 

leveren dat deze termijn niet overschreden werd. De inhoud van de eerste beslissing bepaalt geenszins 

de inhoud van de tweede beslissing. In tegenstelling tot hetgeen verzoeker lijkt voor te houden, kan uit 

de tweede bestreden beslissing ook niet worden afgeleid dat hierin wordt verwezen naar de eerste 

bestreden beslissing en/of dat deze op een of andere manier zou zijn gesteund op de eerste bestreden 

beslissing. Op grond van de vermelding in de tweede bestreden beslissing “[i]n uitvoering van de 

beslissing van attaché […]” blijkt ook geen duidelijke verwijzing naar de eerste bestreden beslissing 

doch kan enkel worden afgeleid dat verzoeker op grond van een beslissing van de betreffende 

gemachtigde van de staatssecretaris bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten. 

 

Het gegeven dat eenzelfde gemachtigde van de staatssecretaris naar aanleiding van de niet-

ontvankelijkheidsbeslissing inzake de aanvraag om machtiging tot verblijf op medische gronden op 

dezelfde dag eveneens beslist tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten volstaat verder 

niet om vast te stellen dat dit bevel zou steunen op deze eerste beslissing en/of er onlosmakelijk mee 

zou zijn verbonden.  

 

Verzoeker maakt ook niet aannemelijk dat een vernietiging van de eerste bestreden beslissing 

noodzakelijkerwijze de vernietiging van de tweede bestreden beslissing tot gevolg heeft. Er blijkt immers 

niet dat hij als gevolg van de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing in een situatie terecht 

komt waarbij de motieven van de tweede bestreden beslissing niet langer geldig zouden zijn. Zo dringt 

de vaststelling zich op dat een nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing als dusdanig de 

verblijfstoestand van verzoeker niet wijzigt. De loutere indiening van een verzoek om tot een verblijf 

gemachtigd te worden heeft immers niet automatisch tot gevolg dat verzoeker legaal op het grondge-

bied verblijft en verhindert niet dat het onwettig karakter van zijn verblijf wordt vastgesteld (cf. RvS 6 

april 2000, nr. 86.715; RvS 22 juli 2002, nr. 109.500; RvS 6 februari 2004, nr.127.903; RvS 3 juni 2004, 

nr. 132.035; RvS 3 juni 2004, nr. 132.036; RvS 7 januari 2005, nr. 138.946; RvS 20 november 2006, nr. 

164.950) en hem een bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgeleverd.  

 

De Raad stelt vast dat het beroep – bij gebreke van een middel – onontvankelijk is in de mate dat het is 

gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten van 14 november 2012.  

 

3. Onderzoek van het beroep gericht tegen de eerste bestreden beslissing  
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3.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 9ter, §§ 1 en 3, 4° van de 

Vreemdelingenwet juncto artikel 62 van de Vreemdelingenwet juncto de materiële motiveringsplicht 

conform 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 het  algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk 

bestuur en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“[…] Verzoeker stelt echter wel vast dat verwerende partij het spel niet op een eerlijke wijze speelt. 

Hierboven werd artikel 9 par. 1 geciteerd. Verzoeker stelt vast dat dit artikel bestaat uit twee delen: 

- 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 

 

Verzoeker vraagt zich af of verwerende partij tevens onderzocht heeft of er een adequate behandeling 

mogelijk is zijn land van herkomst. 

 

Blijkbaar maakt de Dienst Vreemdelingenzaken zich er gemakkelijk vanaf door enkel te stellen dat de 

ziekte van verzoeker zijnde: verlammingsverschijnselen aan de rechterzijde van zijn lichaam en een 

zware epilepsie, geen onmiddelijke bedreiging inhouden voor het leven van betrokkene. De 

gezondheidstoestand is niet kritiek. 

 

Verzoeker stelt zich terecht de vraag ‘waarom’. In het verzoekschrift staat duidelijk de ernst van de 

aandoening vermeld in uitgeschreven. Daaruit blijkt, uit een objectieve analyse van de aandoening van 

verzoeker, dat zijn ziekte wel erg is gezien de verlammingsverschijnselen en de epelipsie aadoeing. 

 

De vraag die verzoeker zich stelt ‘waarom’ is de aandoening van verzoeker geen aandoening die een 

reëel risico inhoudt voor zijn leven. Uit het bovenvermelde is het duidelijk dat wegens het ontberen van 

de nodige medicijnen in Pakistan aanvallen frequenter zullen worden met alle gevolgen van dien. Indien 

verzoeker verkeerdelijk valt, heeft dit de dood tot gevolg. Verwerende partij weet maar al te goed dat: 

increasing cost of medicines and diagnostic test have made affordable treatment difficult for most people 

in Pakistan with low income levels. The country also suffers from shortage of doctors and healthcare 

facilities to cater to the needs of over 160 million population. Zodoende is de aandoening wel een 

aandoening die een reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke integriteit. 

 

Ook een blik op de gesloten omslag alwaar ‘het waarom’ zou moeten worden verhuld brengt geen 

verheldering. De arts attaché stelt in zijn schrijven in de gesloten omslag enkel dat de aandoeningen 

niet kunnen beschouwd worden als direct levensbedreigende aandoeningen. Opnieuw hier ontbreekt 

het ‘waarom’. Er wordt ook in het schrijven van de arts-attaché niet uitgelegd ‘waarom’. Verzoeker stelt 

vast dat de dokter van verwerende stelt dat er geen dringende maatregelen nodig zijn zonder welke er 

acuut levensgevaar zou kunnen zijn. Niettemin stelt de dokter van verzoeker nu net in punt D van het 

geneeskundig verslag dat het gevaar voor aanvulling erg hoog ligt. 

 

Verzoeker stelt vast dat de gesloten omslag helemaal geen medische analyse bevat maar wel een 

juridisch exposé naar waar wordt verwezen naar de arresten N en D van het Hof in Straasburg. 

 

Verzoekers stellen aldus terecht vast dat de raad voor vreemdelingenbetwistingen eveneens kan 

vaststellen dat er aan de materiële motiveringsplicht niet is voldaan. De motieven, zijnde het waarom, 

dient in de beslissing te worden veruitwendigd. Verzoekers hebben 1 medische attest voorgelegd zoals 

gevraagd, tevens hebben zij het bewijs van de problemen met de medische infrastructuur in Pakistan 

uitgelegd, minstens dient de dienst vreemdelingenzaken, cel artikel 9 ter Vw hiervan op de hoogte te 

zijn. Doch enkel motiveren dat de aandoening niet levensbedreigend is zonder uit te leggen waarom 

deze niet levensbedreigend is, kan de toets met artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering niet doorstaan. 

 

Deze uiterst beperkte motivering druist in met wat hoger werd gesteld, namelijk dat de motivering van 

een beslissing evenredig moet zijn met het belang ervan. In casu heeft deze beslissing voor verzoeker 

zeer verstrekkende gevolgen daar deze oordeelt over het verblijf van verzoeker. 

 

Deze uiterst summiere motivering van DVZ staat dan ook in contrast met het belang van de beslissing 

voor verzoeker. 
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Bovendien is het zo dat wanneer een bestuur een discretionaire bevoegdheid heeft in het nemen van 

beslissingen, deze uitgebreider gemotiveerd dienen te worden. Verzoeker hebben erop gewezen dat er 

in casu niet gemotiveerd wordt waarom de ziekte niet ernstig zou zijn. 

 

Derhalve begrijpt verzoeker niet hoe de verwerende partij nu kan gekomen zijn tot een beslissing 

waarbij zij stelt dat de aandoening van verzoeker niet levensbedreigend is, nu uit het doktersattest en de 

analyse van de aandoening in de aanvraag artikel 9 ter duidelijk tot uiting komt dat de ziekte ernstig is 

en wel degelijk kan gestabiliseerd worden indien deze wordt behandeld. 

 

Gezien verzoeker de motieven niet begrijpt die dienst vreemdelingen aanvoert, hem aldus niet in staat 

stelt deze te begrijpen op welke feitelijke gegevens de bestreden beslissing haar steun vindt is er 

derhalve NIET voldaan aan de motiveringsplicht. 

 

Zodoende komt de verwerende partij tot een onredelijke beslissing waarbij zij aldus impliciet stelt dat 

een epilepsie aanvullen geen aantasting zou zijn van de fysieke integriteit van verzoeker. Geen enkel 

redelijk handelend mens zal dit als redelijk beschouwen. 

 

Een rechtshandeling die niet voldoet aan de motiveringsplicht zoals vermeld in artikel 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen maakt deze handeling 

nietig gezien dit een schending is van een substantiële vormvereiste. 

 

Het middel is derhalve ernstig. 

 

Er is echter meer ... 

 

Verzoeker heeft hierboven al gesteld dat de dienst vreemdelingenzaken het spel niet ernstig en eerlijk 

speelt. De dienst vreemdelingenzaken wenst haar beslissing juridisch de motiveren door te verwijzen 

naar artikel 9 par. 1 door te stellen dat de aandoening van verzoeker niet beschouwd kan worden als 

direct levensbedreigend. Stel dat verzoeker dit nog kan volgen - quod non - dat gaat artikel 9 par. 1 nog 

verder. Er dient echter ook nog gekeken te worden of er wel een mogelijkheid is tot behandeling in het 

land van herkomst van verzoeker. 

 

Verzoeker stelt vast dat de bestreden beslissing met geen woord rept over de mogelijke behandeling. 

Niettemin is er in het verzoekschrift uitgebreid gemotiveerd dat gezien de behandeling die verzoeker 

dient te volgen, zijnde met medicijnen om een zekere stabilisatie te verkrijgen enkel de verkrijgen zijn in 

Pakistanë met het betalen van enorme hoge gelden aan dokters en apothekers. Derhalve kan verzoeker 

bij een terugkeer gewoonweg niet beschikken over de nodige geneesmiddelen gezien zij zelf onmogelijk 

over de nodige financiële middelen beschikken nu hij al sedert 2006 als minderjarige zijn land is 

ontvlucht. 

 

Niettemin stelt artikel 9 par. 1 junto par 4 Vw dat ook de toegang tot de medicatie dient te worden 

nagegaan eveneens in de ontvankelijkheidsfase. Indien verzoeker niet aan de nodige medicijnen kan 

geraken, wat de dienst vreemdelingenzaken, sectie artiekl 9 ter Vw zeker dinet te weten dan lijdt 

verzoeker uiteraard wel aan een aandoening zoals vermeld in artikel 9 ter par. 1 die levensbedreigend 

is. Op heden, hier ten lande, is de aandoening niet meer levensbedreigend en is een stabilisatie 

mogelijk gezien verzoeker een toegang heeft tot de nodige geneesmiddelen. Doch de vraag stelt zich of 

hij dit heeft in zijn thuisland. Zoals hierboven beschreven is dit niet aan de orde. 

 

De dienst vreemdelingenzaken dient eveneens te motiveren indien zij de aanvraag onontvankelijk wenst 

te verklaren of verzoeker een levensbedreigende aandoening heeft of niet op heden dit verband houdt 

met het feit of hij hier ten lande toegang heeft tot de nodige geneesmiddelen. 

 

De dienst vreemdelingenzaken heeft het nagelaten om ook maar op enige wijze na te gaan of er een 

toegang bestaat in het land van herkomst van verzoeker tot de nodige medicijnen en indien hij 

terugkeert naar zijn land, alwaar er geen toegang is tot medicijnen zijn aandoening niet als 

levensbedreigend zal worden beschouwd. 

 

Hierover zoals gezegd geen motivering ondanks artikel 9 par. 1 eerste lid wel degelijk voorziet in de 

toegang die dient te worden onderzocht. 

 

[…] 
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Gezien er geen enkel motivering is omtrent de toegang tot de gezondheidszorg staat deze summiere 

motivering niet evenredig met het belang ervan. 

 

Deze beslissing heeft voor verzoeker en zijn gezien wel heel verstrekkende gevolgen gezien haar 

verblijf ervan afhangt.  

 

Ook hier is het middel derhalve gegrond en is niet voldaan aan de nodige motiveringsplicht.” 

 

3.2. Verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt:  

 

“[…] De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing genomen werd omdat 

uit het medisch advies van de arts adviseur d.d. 8 november 2012, blijkt dat de ziekte van verzoeker 

geen reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit en geen 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. 

De arts-adviseur verwijst in zijn advies naar het standaard medisch getuigschrift d.d. 26 september 

2012. 

 

[…] 

 

In zijn advies heeft de arts-adviseur rekening gehouden met het door verzoeker voorgelegde standaard 

medisch getuigschrift, waaruit blijkt dat de aandoening van verzoeker geen onmiddellijke bedreiging 

inhoudt voor zijn leven, er diende bijgevolg geen verder onderzoek gedaan te worden naar de 

mogelijkheid tot behandeling in het land van herkomst. 

 

In punt D van het voorlegde standaard medisch getuigschrift d.d. 26 september 2009 werd gesteld dat 

epilepsie een verhoogd risico inhoudt voor onverwacht overlijden, echter in punt E werd er inzake de 

evolutie en de prognose gesteld dat er weinig kans bestaat op volledige aanvalsvrijheid. De eventuele 

behandeling met medicatie wijzigt dit gegeven niet. 

 

De motieven die de bestreden beslissing onderbouwen, kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing 

worden gelezen, zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover zij in rechte beschikt. Er wordt immers, met verwijzing naar de toepasselijke wetsbepaling, met 

name artikel 9ter van de Vreemdelingenwet gemotiveerd waarom de door verzoekende partij 

aangehaalde redenen waarom zij meent in aanmerking te komen voor een machtiging tot verblijf niet 

worden aanvaard. De bestreden beslissing gaat aldus in op de door verzoekende partij aangehaalde 

elementen en neergelegde medische stukken. 

De formele motiveringsplicht leidt er niet toe dat de motieven van de motieven, de motieven die reeds 

voortvloeien uit de toepasselijke reglementering of de motieven die evident zijn, dienen vermeld te 

worden. (I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen in 

Administratieve Rechtsbibliotheek Brugge, die Keure, 1999, 167-168). (RvV, 31 mei 2012, nr. 82.089)  

[…]”. 

 

3.3.1. Wat de ingeroepen schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te worden gesteld dat de motieven van de eerste bestreden 

beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen worden gelezen zodat verzoeker er kennis van 

heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten 

met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste 

doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 

2006, nr. 164.298). 

 

3.3.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is 

bij 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. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid daarnaast de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 
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zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet 

steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

De in casu relevante bepalingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet – artikel dat de juridische 

grondslag vormt van de eerste bestreden beslissing – luiden als volgt:  

 

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

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

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

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

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

[…] 

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

[…] 

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

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

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

verblijf in het Rijk; 

[…]”. 

 

In casu verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag om verblijfsmachtiging van 

verzoeker onontvankelijk in toepassing van artikel 9ter, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet omdat de 

ziekte van verzoeker kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid van deze 

bepaling. Er wordt hierbij verwezen naar volgend medisch advies dat een ambtenaar-geneesheer op 8 

november 2012 opstelde met betrekking tot de medische problematiek van verzoeker:  

 

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

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

ingediend op 26.09.2012.. 

 

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

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

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

gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer 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.) 

 

Uit het standaard medisch getuigschrift (SMG) d.d. 26/09/12, blijkt dat de  in het medisch attest 

beschreven aandoeningen geen onmiddellijke bedreiging inhoudt voor het leven van betrokkene. De 

gezondheidstoestand is niet kritiek. 

 

“Nu in eerste instantie wordt geoordeeld dat verzoeker niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico 

inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit, kan bijgevolg in tweede instantie met vastheid gesteld 

worden dat hij niet lijdt aan een ziekte die 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. (RvV 29 juni 2012, nr. 83.956; RvV 6 juli 2012, nr. 84.293)" 

 

Ik stel bijgevolg vast dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan 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.” 

 

Dit advies werd onder gesloten omslag aan verzoeker overhandigd en er wordt expliciet naar verwezen 

in de motivering van de eerste bestreden beslissing, waar het een integraal deel van uitmaakt.  

 

Verzoeker geeft aan dat in het medisch advies en de eerste bestreden beslissing wordt geoordeeld dat 

er geen ziekte voorligt in de zin van artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet gezien er geen sprake is 

van een direct levensbedreigende ziekte. Hij stelt dat voormelde bepaling evenwel ruimer is en dat 

tevens diende te worden nagegaan of, indien de vereiste behandeling die hij thans geniet niet 

voorhanden is in zijn land van herkomst, zijn aandoening al dan niet zal leiden tot een reëel risico in de 

zin van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet.  
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Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet is van toepassing op de volgende twee situaties: 

 

(1) op een ziekte die een reëel risico is voor het leven of voor de fysieke integriteit van de patiënt, of 

(2) op een ziekte die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. 

 

Uit de eerste bestreden beslissing blijkt dat deze is gesteund op het motief dat de aangevoerde ziekte 

kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet die aanleiding kan geven tot een machtiging tot verblijf. Hiertoe wordt verwezen naar 

een advies van een ambtenaar-geneesheer van 8 november 2012. Er wordt, verwijzend naar dit advies, 

gesteld dat “uit het voorgelegd standaard medisch getuigschrift niet [kan] worden afgeleid dat 

betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit.” De 

eerste bestreden beslissing vermeldt als dusdanig niets aangaande de vraag of de ziekte van verzoeker 

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

behandeling beschikbaar is in het land van herkomst.  

 

Uit het hierboven vermeld advies van de ambtenaar-geneesheer waarnaar de eerste bestreden 

beslissing verwijst, blijkt uitdrukkelijk dat niet afzonderlijk werd nagegaan of de ziekte van verzoeker een 

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

behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. De arts-adviseur is immers van oordeel dat “[n]u 

in eerste instantie wordt geoordeeld dat verzoeker niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt 

voor zijn leven of fysieke integriteit kan bijgevolg in tweede instantie met vastheid gesteld worden dat hij 

niet lijdt aan een ziekte die 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.” 

 

In tegenstelling tot hetgeen in de eerste bestreden beslissing en de nota met opmerkingen wordt 

voorgehouden, kan uit artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet evenwel niet worden 

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

of niet lijdt aan een ziekte die actueel een reëel risico is voor zijn fysieke integriteit derhalve “met vast-

heid (kan) gesteld worden” dat hij niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op onmenselijke 

en vernederende behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van 

herkomst. Dit geldt des te meer wanneer uit niets blijkt dat de voorgelegde aandoening of ziekte van 

banale aard is.  

 

De Raad stelt aldus vast dat de ambtenaar-geneesheer enkel heeft nagegaan, en heeft gemotiveerd, 

over de vraag of er actueel sprake is van een directe bedreiging voor het leven en een kritieke 

gezondheidstoestand, doch zonder dat werd onderzocht of de aandoeningen een reëel risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling uitmaken wanneer er geen adequate behandeling is in het 

land van herkomst of het land van verblijf. Deze handelwijze is in strijd met artikel 9ter, § 1, eerste lid 

van de Vreemdelingenwet, dat duidelijk voorziet in twee afzonderlijke mogelijkheden, waarbij de 

duidelijke bepalingen van dit artikel geen nadere interpretatie vergen en geenszins toelaten te besluiten 

dat de tweede mogelijkheid, zijnde een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling 

door een gebrek aan adequate behandeling in het land van herkomst, afhankelijk is van de eerste 

mogelijkheid, met name een reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit (RvS 19 juni 2013, nr. 

223.961). 

 

In zoverre verweerder in de eerste bestreden beslissing verder verwijst naar artikel 3 van het EVRM 

zoals geïnterpreteerd door het EHRM merkt de Raad op dat deze verwijzing geen afbreuk doet aan 

hetgeen voorafgaat, nu de tekst van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet niet voor interpretatie vatbaar 

is. Waar verweerder in de nota met opmerkingen verder nog een beoordeling maakt van de medische 

gegevens zoals vervat in het voorgelegde standaard medisch getuigschrift van 26 september 2012, 

merkt de Raad op dat dit een a posteriori motivering betreft en dat de beoordeling van deze medische 

gegevens en van het risico in de zin van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet behoort tot de 

bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer. 

 

Gelet op hetgeen voorafgaat, stelt de Raad vast dat de eerste bestreden beslissing steunt op een 

deductie die geen steun vindt in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet. Er werd in strijd 

met artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet niet nagegaan of er geen sprake is van een 

ziekte of aandoening die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling doordat 

er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. De materiële motiveringsplicht 
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en het zorgvuldigheidsbeginsel werden geschonden in het licht van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing. Een onderzoek van de andere onderdelen van het middel dringt zich niet 

langer op. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande en de vernietiging van de eerste bestreden beslissing past het de kosten van 

het beroep ten laste te leggen van verweerder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 
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De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 14 november 2012 waarbij een 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 onontvankelijk wordt verklaard, wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen in de mate dat dit gericht is tegen de beslissing van de 

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

Armoedebestrijding van 14 november 2012 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Artikel 3 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes november tweeduizend dertien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS  


