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 nr. 116 041 van 19 december 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 Kameroense nationaliteit te zijn, op 21 augustus 2013 

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

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

Integratie en Armoedebestrijding van 11 juni 2013 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 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 28 augustus 2013 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 november 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 november 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. VAN DEN BOSSCHE, die verschijnt voor de verzoekende 

partij en van advocaat L. SEMENIOUK, die loco advocaat  verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster dient bij aangetekend schrijven van 17 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 
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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) neemt op 11 juni 2013 de 

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

Deze beslissing, die verzoekster op 1 augustus 2013 ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt:  

 

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

17.11.2009 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

[…] 

nationaliteit: Kameroen  

[…] 

 

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 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), 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 06.02.2012); 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. 10.06.2013 (zie gestoten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een directe bedreiging inhoudt voor haar 

leven of fysieke integriteit. De beschreven aandoeningen vereisen geen dringende maatregelen zonder 

welke er acuut levensgevaar zou kunnen zijn. 

 

Met betrekking tot de vraag of de aandoening van betrokkene een reëel risico kan inhouden op een 

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

herkomst of het land waar zij verblijft, dient te worden opgemerkt dat zelfs indien er geen of zeer geringe 

behandelingsmogelijkheden zijn wat de gezondheidstoestand van betrokkene aanzienlijk kan doen 

achteruitgaan en haar levensverwachting op korte of middellange termijn in het gedrang kan brengen, 

artikel 3 van het EVRM niet geschonden is als de actuele gezondheidstoestand van verzoeker niet 

eveneens uitermate ernstig is (EHRM, 20 december 2011, Yoh- Ekate Mwanje t. België, §§ 81-85; 

EHRM, Decision, 24 mei 2012 E.O. t. Italië, nr. 34724/10, §§, 34-38; EHRM, Grote Kamer, 27 mei 2008, 

N. t. Verenigd Koninkrijk, § 42)   

 

Om van een mensonterende en vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is 

te kunnen spreken in de zin van artikel 3 van het EVRM en artikel 9 ter Vw. is bijgevolg niet enkel 

doorslaggevend dat er geen behandeling beschikbaar is in het land van herkomst, doch dient daarbij 

eveneens reeds actueel sprake te zijn van een kritieke gezondheidstoestand of een levensverwachting 

die op korte termijn in het gedrang is, zodat het vaststellen van het kennelijk en manifest ontbreken van 

dergelijk ernstig actueel gevaar voor de gezondheid ruimschoots volstaat om deze 

toepassingsvoorwaarde van artikel 9 §1 en artikel 3 van het EVRM uit te sluiten. 

 

Uit de vaststellingen van het medisch advies blijkt heden bijgevolg een manifest gebrek aan een 

vergevorderd, kritiek, dan wei terminaal of levensbedreigend stadium van de aandoening(-en) waaraan 

betrokkene lijdt, zodat dit element op zich toelaat overtuigend te besluiten dat betrokkene kan 

uitgesloten worden van de toepassing van artikel 3 van het EVRM en bijgevolg ook van de toepassing 

artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Uit het voorgelegd standaard medisch getuigschrift  blijkt bijgevolg dat betrokkene kennelijk niet lijdt aan 

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

een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in haar land 
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van herkomst of het land waar zij verblijft. Bovendien dient te worden vastgesteld dat het EHRM de 

schendingen van art. 2 EVRM (recht op leven) en art. 3 EVRM onlosmakelijk verbonden acht. Indien er 

immers geen onmenselijke of vernederende behandeling kan worden vastgesteld, wordt wegens deze 

samenhang een eventuele schending van het recht op leven of fysieke integriteit niet verder onderzocht, 

gelet op de redenering die het EHRM op systematische wijze aan deze artikels toekent (EHRM, 20 

december 2011, Yoh-Ekale Mwanje t. België, § 86; EHRM, 2 mei 1997, D. t, Verenigd Koninkrijk, §§ 58-

59; EHRM, Decision, 29 juni 2004, Salkic e.a. t. Verenigd Koninkrijk; EHRM, Decision, 7 juni 2011, 

Anam t. Verenigd Koninkrijk). 

 

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

gewoon lijk 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). 

 

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. Tevens op 11 juni 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die verzoekster samen met de eerste 

bestreden beslissing ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van attaché [...], gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de persoon die verklaart te heten :  

 

[....] en van nationaliteit Kameroen te zijn 

 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving, het grondgebied van 

België te verlaten, evenals het (de) grondgebied(en) 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 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° zij 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: Op 14.04.2008 werd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van 

de subsidiaire beschermingsstatus.” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing.  

 

2. Onderzoek van het beroep  

 

2.1.1. Verzoekster voert in een eerste middel – gericht tegen de eerste bestreden beslissing – de 

schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en van 

het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“[…] Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt o.m. in dat de administratieve overheid de elementen en 

bewijsstukken die haar voorgelegd worden, behoorlijk dient te onderzoeken, haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze dient voor te bereiden en deze dient te stoelen op een correcte feitenvinding ( RvS 2 

februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954 ). 

 

Artikel 3 van de Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen legt het bestuur 

de verplichting op om de genomen beslissing op afdoende wijze te motiveren. De opgelegde motivering 

moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag 

liggen. Zij moet afdoende zijn. 
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Artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de in België verblijvende vreemdeling ( in casu 

verzoekster ) 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, een machtiging tot verblijf in het Rijk kan aanvragen bij de 

minister of zijn gemachtigde. 

 

Hiervoor moet de ziekte een zekere ernst vertonen en men moet tevens aantonen dat er geen adequate 

behandeling voor de ziekte is in het land van herkomst. 

 

In casu berust de bestreden beslissing, zoals hieronder blijkt, op een verkeerd, motief en dient zij 

derhalve vernietigd te worden. 

 

De bewering van de arts-adviseur al zou de gynaecologische en nefrologische problematiek van 

verzoekster opgelost zijn, klopt als zodanig niet 

 

Het standaard medisch getuigschrift (SMG)dd. 9/10/2009 en de bijlagen dd. 10/5/2010, 25/05/2010, 

15/05/2010 en 14/06/2010 ( allen in het bezit van verwerende partij ) tonen in casu aan dat verzoekster 

op het moment van de aanvraag leed aan een ernstige medische aandoening en dat zij hiervoor een 

medische ingreep onderging doch het slachtoffer van een zware medische fout. 

 

Het bijgevoegd recent medisch dd 15.07.2013 ( stuk 2 ) toont aan dat verzoekster tot op heden nog 

steeds kampt met lage buikpijn en dat ze ( medisch ) wordt opgevolgd voor arteriële hypertensie. 

  

Het feit dat verzoekster in haar thuisland geen toegang tot medische behandeling kan krijgen, dient 

voldoende te zijn om haar aanvraag tot verblijfsmachtiging ontvankelijk te verklaren. 

 

Bij een gedwongen terugkeer naar haar thuisland zal verzoekster nl. verstoken blijven van de 

noodzakelijke medische zorgen die zij beoogt. 

 

Indien tegenpartij het asielrelaas van verzoekster in overweging had genomen, had zij nooit kunnen 

stellen dat verzoekster niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Dat deze houding onmogelijk als een daad van zorgvuldig bestuur kan aangemerkt worden.” 

 

2.1.2.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 – bepaling die 

correct wordt weergegeven door verzoekster – heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing 

niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze 

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

hij beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat 

de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De Raad stelt vast dat de eerste bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op 

basis waarvan deze is genomen. Zo wordt, onder verwijzing naar artikel 9ter, § 3, 4° van de 

Vreemdelingenwet, geoordeeld dat de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk is nu een 

ambtenaar-geneesheer in een advies van 10 juni 2013 heeft vastgesteld dat de aandoening van 

verzoekster kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid van voormelde 

wetsbepaling. Dit medisch advies werd verzoekster samen met de eerste bestreden beslissing ter 

kennis gebracht, zodat de inhoud ervan dient te worden geacht deel uit te maken van de motivering van 

de beslissing. In het medisch advies wordt vastgesteld dat de gynaecologische en nefrologische 

problematiek zoals deze blijkt uit de voorgelegde medische stukken met twee ingrepen, met name een 

hysterectomie op 31 maart 2010 en een ureter re-implantatie op 10 mei 2010, werd opgelost en dat 

bijgevolg deze ingeroepen medische problematiek geen gevaar meer inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van verzoekster en evenmin een risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling indien geen adequate behandeling voorhanden is in het herkomstland. Verzoekster maakt 

niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en 

feitelijke gegevens de door haar eerste bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou 

zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

Een schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 kan niet worden aangenomen.  
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2.1.2.2. In zoverre verzoekster aangeeft dat de eerste bestreden beslissing berust op een verkeerde 

motivering, dient het middel te worden onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht 

en dit in het licht van de toepassing van de bepalingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

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 (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

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 beantwoord aan een 

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

verblijf in het Rijk; 

 

[…]”. 

 

Artikel 9ter, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet laat toe een aanvraag om machtiging tot verblijf 

onontvankelijk te verklaren indien, zoals in voorliggende zaak, een ambtenaar-geneesheer vaststelt dat 

de medische problematiek die werd aangevoerd kennelijk niet beantwoordt aan de definitie van ziekte 

zoals bepaald in artikel 9ter, § 1, eerste lid van deze wet. In casu steunt de eerste bestreden beslissing 

op volgend advies van een ambtenaar-geneesheer van 10 juni 2013: 

 

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

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

ingediend op 17.11.2009. 

 

Uit het standaard medisch getuigschrift (SMG) d.d. 9/10/2009 en de bijlagen d.d. 10/5/2010, 25/5/2010, 

15/5/2010 en 14/6/2010, blijkt dat betrokkene lijdt aan een ferriprieve anemie en moeheid tengevolge 

van uteriene fibromen. Hiervoor werd een hysterectomie geadviseerd door de gynaecoloog. Deze 

ingreep werd uitgevoerd op 31/3/2010. 

 

Voor de hydronefrose links werd op 10/5/2010 een ureter re-implantatie links gedaan. 

 

Zowel de gynaecologische als de nefrologische problematiek werden met deze twee ingrepen opgelost. 

 

Er bestaat dan ook geen gevaar meer voor het leven en de fysieke integriteit van betrokkene en er is 

geen sprake meer van een risico voor een onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er geen 

adequate medische zorgen zouden zijn in het land van herkomst of het land waar betrokkene verblijft. 

 

Uit de voorliggende attesten blijkt dan ook geenszins een tegenaanwijzing voor terugkeer naar het land 

van herkomst of het land waar betrokkene verblijft. 
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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 verzoekster overhandigd en naar dit advies wordt expliciet 

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

 

De ambtenaar-geneesheer stelt aldus vast dat de door verzoekster ingeroepen gynaecologische en 

nefrologische problemen door twee ingrepen, met name een hysterectomie en een ureter re-implantatie, 

werden verholpen. Op deze grond besluit de ambtenaar-geneesheer dat er geen gevaar meer bestaat 

voor het leven of de fysieke integriteit van verzoekster en evenmin een risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling indien geen adequate behandeling voorhanden is in het herkomstland. De 

ambtenaar-geneesheer concludeert dat uit de voorliggende attesten geen tegenaanwijzing voor een 

terugkeer naar het herkomstland van verzoekster blijkt.  

 

Verzoekster betoogt dat haar medische problemen niet zijn opgelost. Ter staving van deze stelling 

verwijst verzoekster naar het door haar voorgelegde standaard medisch getuigschrift van 9 oktober 

2009 en de overgemaakte bijlagen van 10 mei 2010, 15 mei 2010, 25 mei 2010 en 14 juni 2010 en stelt 

zij dat zij “op het ogenblik van de aanvraag leed aan een ernstige medische aandoening” en dat zij 

hiervoor “een medisch ingreep onderging doch het slachtoffer werd van een zware medische fout”. 

 

De Raad merkt vooreerst op dat zowel uit de wettekst van artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet als 

uit de toelichting in de voorbereidende werken (wetsontwerp tot wijziging van de wet d.d. 15.12.1980 

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

vreemdelingen, memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/1, p; 34-36) blijkt dat het 

onderzoek en de appreciatie van de door de vreemdeling aangebrachte medische gegevens, inclusief 

de medische attesten die worden voorgelegd bij de aanvraag, uitsluitend behoort tot de bevoegdheid 

van de ambtenaar-geneesheer die hierbij volledig wordt vrijgelaten. Zo wordt in de voorbereidende 

werken desbetreffend het volgende gesteld: “De appreciatie van de bovenvermelde elementen wordt 

overgelaten aan een ambtenaar-geneesheer die een advies verschaft aan de ambtenaar die de 

beslissingsbevoegdheid heeft over de verblijfsaanvraag. Deze ambtenaar-geneesheer behoort 

administratief wel tot de Dienst Vreemdelingenzaken, maar wordt volledig vrijgelaten in zijn appreciatie 

van medische elementen, waarbij de eed van hippocrates geldt. De ambtenaar-geneesheer kan ook 

indien hij het noodzakelijk acht, bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” Het komt de Raad, die 

als niet-arts de medische expertise ontbreekt om een dergelijke uitspraak te doen, niet toe de 

beoordeling van de ambtenaar-geneesheer te betwisten. 

 

De Raad merkt op dat uit het advies van de ambtenaar-geneesheer niet blijkt dat deze betwist dat 

verzoekster op het ogenblik van het indienen van haar aanvraag om machtiging tot verblijf een ernstige 

gezondheidsproblematiek had waarvoor zij een of meerdere medische ingrepen diende te ondergaan. 

De ambtenaar-geneesheer verwijst evenwel naar twee doorgevoerde ingrepen op 31 maart 2010 en op 

10 mei 2010 en betoogt dat hierdoor de medische problemen van verzoekster werden verholpen. In 

zoverre verzoekster nog aangeeft dat zij blijkbaar bij één van deze ingrepen het slachtoffer werd van 

een zware medische fout, kan de Raad verder enkel vaststellen dat dit gegeven als dusdanig geen 

steun vindt in de (medische) stukken die verzoekster ter ondersteuning van haar aanvraag overmaakte 

aan het bestuur en die voorlagen bij de ambtenaar-geneesheer. Een door verzoekster voorgelegd 

medisch attest van 25 mei 2010 maakt weliswaar melding van blijvende problemen na de operatie van 

31 maart 2010 waarvoor op 22 april 2010 en op 3 mei 2010 verdere medische handelingen werden 

gesteld en waarna op 10 mei 2010 een urologische ingreep werd doorgevoerd, doch op basis van dit 

attest – waarbij wordt opgemerkt dat verzoekster sindsdien geen verdere stukken overmaakte ter 

staving van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, buiten een afspraakbevestiging – blijkt niet dat 

verzoekster slachtoffer werd van een medisch fout en al evenmin blijkt hieruit dat zij sinds de laatste 

operatie nog verder medisch dient te worden behandeld voor haar problemen. Er kan uit de door 

verzoekster aangehaalde medische attesten daterend van 10, 15 en 25 mei 2010 en van 14 juni 2010 

niet worden afgeleid dat de gevolgde behandelingen niet succesvol waren of voor verdere complicaties 

zorgden die een verdere behandeling noodzaakten. In een overgemaakt attest van 10 mei 2010 wordt, 

wat de ondergane ureter re-implantatie betreft, gesteld dat het postoperatief “zonder problemen” is 

verlopen en dat de nabehandeling enkel bestaat uit “veel drinken, stent te verwijderen na 4 weken, 

nietjes te verwijderen na 10d, ciproxine 500 2x/d 10d”. Verzoekster blijft in gebreke om, op basis van 

medische gegevens zoals deze blijken uit de door haar ter ondersteuning van de aanvraag voorgelegde 

stukken, aan te tonen dat de stellingname van de ambtenaar-geneesheer in casu incorrect is.  
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Waar verzoekster een nieuw medisch attest gedateerd op 15 juli 2013 voegt en stelt dat hieruit volgt dat 

zij nog steeds lage buikpijn heeft en dat ze wordt opgevolgd voor arteriële hypertensie, kan de Raad 

enkel opmerken dat dit medisch attest pas na het nemen van de in casu eerste bestreden beslissing 

werd opgesteld. De ambtenaar-geneesheer kon bij het opstellen van zijn advies, waarop de eerste 

bestreden beslissing steunt, derhalve geen rekening houden met dit medisch attest dat op het ogenblik  

van de totstandkoming van de eerste bestreden beslissing niet voorlag. De Raad wenst ook te 

benadrukken dat het aan de aanvrager toekomt om, hangende een ingediende aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, eventuele wijzingen in de ziektetoestand 

en/of de noodzakelijke medische behandeling ter kennis te brengen van het bestuur. 

 

In zoverre verzoekster lijkt aan te geven dat de ambtenaar-geneesheer zich bij de beoordeling van de 

aandoeningen dient te plaatsen op het ogenblik van het indienen van de aanvraag, blijft verzoekster in 

gebreke aan te tonen waaruit dergelijke handelswijze zou dienen voor te vloeien. Overeenkomstig artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet dient de ambtenaar-geneesheer te beoordelen of een ziekte in de zin 

van voormeld artikel voorligt die aanleiding kan geven tot een machtiging tot verblijf op het grondgebied. 

Wanneer de ambtenaar-geneesheer op basis van de door verzoekster aangebrachte stukken oordeelt 

dat de aangevoerde aandoeningen reeds behandeld en aldus verholpen zijn, kan hij niet anders dan 

oordelen dat geen dergelijke ziekte voorligt.  

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet voorziet verder geenszins dat in alle gevallen moet worden 

onderzocht of er een adequate behandeling bestaat voor een medisch probleem in het land van 

herkomst of verblijf van een vreemdeling. Wanneer de ambtenaar-geneesheer oordeelt dat er redenen 

zijn om te besluiten dat het ontbreken van een adequate behandeling in het land van herkomst van een 

vreemdeling kennelijk geen aanleiding kan geven tot een reëel risico in de zin van artikel 9ter, § 1, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet, dan dient hij uiteraard geen standpunt in te nemen omtrent de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de medische zorgverstrekking in dat land. Nu verzoekster 

niet heeft aangetoond dat de ambtenaar-geneesheer niet kon stellen dat de medische problemen 

waaraan verzoekster leed reeds werden verholpen door middel van een hysterectomie en een ureter re-

implantatie, en derhalve thans geen actuele vereiste medische behandeling meer blijkt, diende de 

ambtenaar-geneesheer niet over te gaan tot een onderzoek naar de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de (niet langer) noodzakelijke medische behandeling. Er blijkt aldus niet dat de 

aanvraag om machtiging tot verblijf ten onrechte onontvankelijk werd verklaard. 

 

Waar verzoekster nog stelt dat “indien tegenpartij het asielrelaas van verzoekster in overweging had 

genomen, had zij nooit kunnen stellen dat verzoekster niet voldoet aan de gestelde voorwaarden”, merkt 

de Raad op dat zij in gebreke blijft aan te tonen hoe het asielrelaas – waaromtrent de adjunct van de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen op 14 januari 2009 reeds een beslissing nam 

waarbij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus werden geweigerd – enige invloed 

zou hebben op het al dan niet voldoen aan de voorwaarden voor een machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

De uiteenzetting van verzoekster laat niet toe te besluiten dat de eerste bestreden beslissing is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover het bestuur beschikt.  

 

Een schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet of van de materiële motiveringsplicht is niet 

aangetoond. 

 

2.1.2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het 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. 

 

Verwijzend naar voorgaande bespreking van het middel wijst de Raad erop dat de toelichting van 

verzoekster niet toelaat vast te stellen dat het bestuur zijn beslissing niet op een zorgvuldige wijze zou 

hebben voorbereid of niet op basis van een correcte feitenvinding tot zijn besluit is gekomen.  

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan bijgevolg niet worden vastgesteld. 
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2.1.2.4. Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoekster voert in een tweede middel – gericht tegen de tweede bestreden beslissing – de 

schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 

en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet 

van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM).  

 

Zij licht het middel als volgt toe: 

 

“Tezamen met de beslissing dd, 11.06.2013 werd aan verzoekster een bevel om het grondgebied te 

verlaten betekend. 

 

Echter is verzoekster sinds 28.12.2012 te Antwerpen gehuwd met de heer […] ( stuk 3 ). 

 

De heer [T.] verblijft op geheel legale wijze in België. 

 

De verwijdering van verzoekster van het Belgische grondgebied betekent een schending van art. 8 

EVRM. […]” 

 

2.2.2. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt:  

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Verzoekster stelt dat de tweede bestreden beslissing een schending van artikel 8 van het EVRM 

inhoudt, nu zij sinds 28 december 2012 is gehuwd met een legaal op het grondgebied verblijvende man. 

De Raad merkt evenwel op dat verzoekster, door louter te verwijzen naar haar huwelijk met een legaal 

op het grondgebied verblijvende onderdaan van een derde land, nog niet aantoont dat verweerder een 

op hem uit artikel 8 van het EVRM voortvloeiende verplichting zou miskennen. Uit artikel 8 van het 

EVRM kan immers geen algemene verplichting voor een Staat afgeleid worden om de keuze van de 

gemeenschappelijke verblijfplaats van echtparen te eerbiedigen of om een gezinsvorming op het 

grondgebied toe te laten (EHRM 19 februari 1996, nr. 23.218/94, Gül/Zwitserland; J. VANDE LANOTTE en 

Y. HAECK (eds), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Volume I, Antwerpen-Oxford, 

Intersentia, 2004, 754-756). Verzoekster toont niet aan dat een gezinsleven enkel in België mogelijk zou 

zijn en dat er ernstige redenen zijn die haar verhinderen een gezinsleven in haar land van herkomst, dat 

tevens het land van herkomst van haar echtgenoot betreft, of elders op te bouwen (cf. RvS 28 augustus 

2008, nr. 3291(c)). Daarenboven dient te worden gesteld dat verzoekster, die op onwettige wijze het Rijk 

binnenkwam en een asielaanvraag indiende, wist of behoorde te weten dat zij niet op legale wijze in het 

land kon verblijven indien haar asielverzoek werd afgewezen. Ook haar echtgenoot kon er niet van 

onwetend zijn dat verzoeksters verblijfssituatie, en bij uitbreiding het opgebouwde gezinsleven, precair 

was (cf. EHRM 28 mei 1985, nrs. 9214/80, 9473/81, 9474/81, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk). De tweede bestreden beslissing heeft ook niet tot gevolg dat enig 

verblijfsrecht aan verzoekster wordt ontnomen. De tweede bestreden beslissing verhindert verzoekster 

verder niet opnieuw het Rijk binnen te komen, en hier te verblijven, als echtgenote van een derdelander 

indien zij voldoet aan de hiertoe gestelde voorwaarden en de hiertoe geëigende procedures volgt. Onder 

deze omstandigheden valt de eventuele scheiding van het gezin niet onder de verantwoordelijkheid van 

de Belgische overheden (EHRM, Cruz Varas v. Zweden, 20 maart 1991; R.v.St., nr. 104.270, 4 maart 

2002 en cfr. VAN DE PUTTE M., “Straatsburg gaat vreemd”, T.V.R. 1994, 3-16) en kan geen schending 

van artikel 8 van het EVRM worden vastgesteld.  

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

 

3. Korte debatten 
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Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien december tweeduizend dertien 

door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT I. CORNELIS  

 


