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 nr. 122 467 van 14 april 2014 

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 en X, die verklaren van Macedonische nationaliteit te zijn en die 

handelen in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X, X, X en 

X, op 4 november 2013 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

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

Armoedebestrijding van 4 oktober 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 maart 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 april 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. BARBIEUX, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat N. DE POORTERE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers dienen op 5 oktober 2010 een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 (hierna: de vreemdelingenwet). 
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Op 3 oktober 2013 verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag 

ongegrond. Dit is de bestreden beslissing met als motivering: 

 

“(…) 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 29.12.2010, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

Redenen 

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 F. S. die echter niet weerhouden konden worden (zie 

verslag arts-attaché dd. 03.10.2013 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). 

Gezien de asielprocedure van betrokkene/n nog lopende is, verzoek ik u het attest van immatriculatie 

dat aan 

betrokkenen werd afgegeven verder te verlengen tôt nadere berichtgeving over de asielprocedure. 

Gelieve tevens instructies te geven aan het Rijksregister om betrokkene terug in het Wachtregister in te 

schrijven.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het enig middel luidt: 

 

“Schending van het artikel 9ter Vreemdelingenwet ; Schending van de materiële motiveringsplicht ; 

Schending van het zorgvuldigheidsverplichting ; Schending van het redelijkheidsbeginsel ; Manifeste 

beoordelingsfout. 

4.1. 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen moeten alle 

administratieve beslissingen met redenen omkleed worden. 

Overwegende dat artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en 

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

afdoende moet zijn. 

Dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan verweerster de verplichting oplegt zijn beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

Dat het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel derhalve inhoudt dat verweerster bij het nemen van 

een beslissing moet steunen op alle gegevens van het administratief dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken. 

Dat het evenredigheidsbeginsel ertoe stelt dat het bestuur in rechte en in feite een verantwoorde 

beslissing neemt. 

Dat het redelijkheidsbeginsel inhoudt dat men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. 

Dat met andere woorden, met moet voor een beslissing staan waarvan men ook na de lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. 

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, dient na te 

gaan of verweerster bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of 

hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk onredelijk tot zijn besluit is 

gekomen. 

Dat uit hiernavolgende bespreking zal blijken dat verweerster niet op basis van een correcte 

feitenvinding tot haar conclusie is gekomen. 
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4.2. 

Met betrekking tot de bestreden beslissing Dat de bestreden beslissing als volgt is gemotiveerd : 

(…) 

Dat de bestreden beslissing volledig verwijst naar het advies van de arts-adviseur (stuk 2). 

In het advies van de arts-adviseur wordt de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de voor de eiseres 

noodzakelijke zorgen besproken. 

Uit wat hierna blijkt is deze bespreking en de daaruit volgende conclusie dat de noodzakelijke zorgen 

beschikbaar en toegankelijk zouden zijn niet afdoende is. 

4.3.1. 

De arts-adviseur analyseert het medisch dossier als volgt: 

(…) 

a) 

De arts-advisuer weerhoudt de spastische diplegie als aandoening die een reëel risico inhoudt voor het 

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

behandelingen. 

b) 

Er wordt door de arts-adviseur echter wel geheel ten onrechte aan de verzoekers verweten dat er 

onvoldoende therapietrouw zou zijn. 

De verzoekers dienen deze vermeende vaststelling met klem tegen te spreken. Er is wel degelijk 

therapietrouw. 

Sinds het gezin gemachtigd werd tot verblijf in het kader van deze procedure en de verzoekers 

financiële steun ontvangen, wordt de noodzakelijke therapie voor S. trouw opgevolgd. 

Voorheen waren er financiële problemen en hadden de verzoekers niet de mogelijkheid om de 

medische kosten in voldoende mate te dragen. 

- 4.3.2. 

Overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet kan een vreemdeling een machtiging tot verblijf 

in het Rijk aanvragen, indien deze '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'. 

In de bestreden beslissing, meer bepaald in het verslag van de arts-adviseur (stuk 2), wordt erkend dat 

de zoon van de verzoekers lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, doch er wordt 

geoordeeld dat de aandoening waaraan de zoon van de verzoekers lijdt op een adequate wijze 

behandeld kan worden in hun land van herkomst, zijnde Macedonië. 

Er dient echter vastgesteld te worden dat uit de voorliggende medische attesten en de voorliggende 

objectieve informatie geenszins op een redelijke wijze tot het besluit kan gekomen worden dat de 

behandeling beschikbaar én toegankelijk zou zijn in Macedonië. 

beschikbaarheid 

In het verslag van de arts-adviseur wordt verwezen naar informatie van International SOS. 

Uit deze informatie zou blijken dat "de nodige gespecialiseerde opvolging en behandeling door een 

orthopedisch chirurg en/of fysiotherapeut beschikbaar zijn, zowel op ambulante basis als in 

hospitaalmilieu". 

Uit de informatie verstrekt in het verslag van de arts-adviseur kan echter de uitgebreidheid van deze 

opvolgings- en behandelingsmogelijkheden niet vastgesteld worden en kan bijgevolg niet geoordeeld 

worden of er hier slechts sprake is van een theoretische beschikbaarheid dan wel een effectieve 

beschikbaarheid. 

Hoeveel orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten zijn er? Wat is de verhouding tussen deze 

aantallen en de patiëntenpopulatie? 

Bij gebreke aan antwoord op deze vragen kan niet op redelijke wijze geoordeeld worden omtrent de 

effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke zorgen in de regio van afkomst van de verzoekers. 

toegankelijkheid 

De verzoekers wensen de aandacht te vestigen op het feit dat de noodzakelijke zorgen, in zoverre deze 

afdoende beschikbaar zouden zijn, quod non, voor hen geenszins financieel toegankelijk zullen zijn. 

In het advies van de arts-adviseur wordt op algemene wijze ingegaan op de ziekteverzekering in 

Macedonië. 

Echter, deze uiterst algemene uiteenzetting biedt in onvoldoende mate een antwoord op de vraag of de 

verzoekers zullen kunnen genieten van de ziekteverzekering. 

De arts-adviseur negeert het gegeven dat de verzoekers, de ouders van S., bij gedwongen terugkeer 

naar Macedonië, in eerste instantie noch de hoedanigheid van werknemer, noch van zelfstandige, noch 

van uitkeringsgerechtigde zullen hebben. 
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De werkloosheidsgraad in Macedonië is hoog, waardoor de kans dat verzoekers onmiddellijk aan de 

slag zouden kunnen gaan bij hun terugkeer weinig waarschijnlijk is. 

Daarnaast is de kans evenmin waarschijnlijk dat de verzoekers bij hun terugkeer onmiddellijk een 

uitkering zullen kunnen genieten. 

In het verslag van de arts-adviseur wordt reeds aangegeven dat er een periode van tewerkstelling 

vereist is, alvorens een werkloosheidsuitkering kan ontvangen worden. 

De arts-adviseur erkent dat de verzoekers zich aanvankelijk niet in deze situatie zullen bevinden, doch 

dat zij van een uitkering van een bestaansminimum zouden kunnen genieten afhankelijk van de situatie. 

Wat de voorwaarden zijn vooraleer een uitkering van een bestaansminimum kan ontvangen worden, 

wordt verder niet gespecificeerd. 

Het is aldus geenszin zeker - eerder geheel onwaarschijnlijk - dat de verzoekers over enige vorm van 

inkomen zullen genieten bij hun terugkeer naar Macedonië, of onmiddellijk over de hoedanigheid van 

werknemer, zelfstandige of uitkeringsgerechtigde zullen beschikken hetgeen hen onverwijld het recht 

zou geven om te kunnen genieten van de voordelen van de ziekteverzekering. 

Bovendien blijft de vraag of er een wachttermijn is alvorens te genieten van de voordelen van de 

ziekteverzekering onbeantwoord. Opent één enkele dag tewerkstelling als werknemer of zelfstandige of 

één enkele dag als uitkeringsgerechtigde onmiddellijk het recht op de voordelen van de 

ziekteverzekering? Of wordt er in Macedonië ook gekeken naar een referentiejaar, waarin gelijkgestelde 

dagen als werknemer, zelfstandige of uitkeringsgerechtigde van belang zijn (cf. situatie in België, indien 

er in 2012 geen gelijkgestelde dagen zijn, geniet men in 2014 niet van de voordelen van de 

ziekteverzekering, tenzij er een aanvullende bijdrage van meer dan 600,00 EUR wordt betaald). 

De analyse van de arts-adviseur is te simplistisch, niet diepgaand en té weinig concreet. 

Activiteit (of gelijkgestelde dagen) in referentiejaren hebben de verzoekers alvast niet, gelet op het feit 

dat zij sinds het voorjaar van 2010 in België verblijven. 

De financiële mogelijkheden om aan aanvullende bijdrage te betalen, hebben zij evenmin. 

De wil tot werken is er in hoofde van beide verzoekers, doch in een land met een hoge 

werkloosheidsgraad biedt de wil tot werken geen garantie op het vinden van een tewerkstelling. 

Bovendien biedt de gezinssituatie van de verzoekers, vier jonge kinderen, waarvan één met een 

ernstige aandoening, niet de mogelijkheid aan beide verzoekers om te gaan werken. 

De arts-adviseur baseert haar analyse en haar uiteindelijke conclusie op loutere veronderstellingen, 

zonder deze concreet te maken in huidig dossier. 

Nochtans, een analyse op individueel niveau is absoluut noodzakelijk, aangezien een mogelijke 

schending van artikel 3 E.V.R.M. niet uit te sluiten is. 

Als verondersteld mag worden dat de verzoekers onmiddellijk van de voordelen van de 

ziekteverzekering zullen kunnen genieten bij hun terugkeer naar Macedonië, quod non, sowieso dient 

een deel van de kosten van de medische zorgen gedragen te worden door de patiënt, tot maximaal 20% 

Gelet op de situatie van de verzoekers is het weinig waarschijnlijk dat zij bij terugkeer in hun thuisland 

voldoende financieel draagkrachtig zullen zijn teneinde een deel van de kosten van de medische zorgen 

zelf te dragen. Het dragen van medische kosten zal het persoonlijk faillissement van de verzoekers tot 

gevolg hebben. 

4.4. 

De bestreden beslissing dient vernietigd te worden wegens schending van de materiële motiverings-

plicht, de zorgvuldigheidsverplichting en het redelijkheidsbeginsel.” 

 

2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“In een eerste en enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- artikel 9ter Vreemdelingenwet, 

- de materiële motiveringsplicht, 

- de zorgvuldigheidsverplichting, 

- het redelijkheidsbeginsel, 

- manifeste beoordelingsfout. 

Uit lezing van het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij zich tevens beroept op een vermeende 

schending van artikel 62 Vreemdelingenwet en artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

Uitdrukkelijke Motivering van Bestuurshandelingen. 

Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991 en artikel 62 van de Wet dd. 15.12.1980, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, 

gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel 

inhoudelijke kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing 

weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 
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De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

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

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering en dus de 

materiële motiveringsplicht betreft, laat verweerder gelden dat de beschouwingen van verzoekende 

partij niet kunnen worden aangenomen. 

Verzoekende partij stelt vooreerst dat aan haar ten onrechte zou worden verweten dat zij niet 

therapiegetrouw zou zijn. Sinds het gezin gemachtigd werd tot verblijf in het kader van deze procedure 

en zij financiële steun ontvangen zou de noodzakelijke therapie voor S.F. trouw opgevolgd worden. 

Verweerder wijst er dienaangaande op dat de arts-attaché geenszins aan verzoekende partij verwijt dat 

zij niet therapiegetrouw is. De arts-attaché stelt louter vast dat de aanbevolen botox-behandelingen en 

voorgeschreven medicatie niet consequent werden aangewend en dat aldus niet is aangetoond dat 

deze strikt noodzakelijk zouden zijn. 

Daarenboven blijft verzoekende partij zeer vaag en stelt zij dat "de noodzakelijke therapie voor S.F. 

trouw zou opgevolgd worden sinds zij financiële steun ontvangen Zij voegt geen stukken toe die de 

stelling van de arts-attaché zou kunnen ontkrachten. De beschouwingen van verzoekende partij kunnen 

aldus geenszins leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

Verzoekende partij uit daarnaast kritiek op het feit dat volgens haar niet in voldoende mate de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de behandelingsmogelijkheden zouden zijn nagegaan. Het 

medisch advies van de arts-attaché luidt als volgt: 

"Bespreking van het medisch dossier: 

Uit dit medisch dossier bestaande uit de bovenvermelde medische attesten blijkt dat de betrokkene een 

spastische diplegie ter hoogte van de onderste ledematen vertoont op basis van een centraal 

motorische stoornis. Het betreft een blijvend probleem dat geen progressief verloop kent. Op 

therapeutisch vlak is het aangewezen dat er verder fysiotherapie gegeven wordt, enkel ter preventie van 

spasticiteit. 

De aanbevolen botox-behandelingen zijn geen obligate medische behandeling (dit blijkt uit het feit dat er 

een geruime periode om financiële redenen geen Botox- behandeling geweest is, terwijl bij dringende en 

absoluut noodzakelijke behandelingen ongeacht het financiële aspect onmiddellijk medische zorgen 

verstrekt worden). Uit het dossier blijkt ook dat de therapietrouw met betrekking tot het gebruik van de 

hulpapparaten niet optimaal is, hetgeen het effect van de toegediende botox-Infiltraties teniet doet. Ook 

op vlak van medicatie blijkt dat de voorgeschreven medicatie tegen spasticiteit (Baclofen) niet 

consequent wordt Ingenomen. Desondanks is er geen nadelige Invloed op de toestand, hetgeen 

aantoont dat de medicijnen niet strikt noodzakelijk zijn. 

Het belangrijkste aspect betreffende preventie van spasticiteit is bewegingsoefeningen en 

strekoefeningen, deze kunnen gegeven worden door een kinesist, een fysiotherapeut en voor een deel 

ook in de thuissituatie door de ouders en/of andere familieleden. 

Aangepast onderwijs valt onder sociale omkadering en kan niet beschouwd worden als medische 

behandeling. 

Het visusprobleem is verholpen met een bril en aangezien er geen sprake is van enige degeneratieve 

oogaandoening of ernstige visuele handicap (blijkt uit de beperkte correctie), kan verminderde visus op 

zich niet als een aandoening beschouwd worden die een risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit van de betrokkene. 

De appendicitis werd heelkundig behandeld en is geen actueel probleem meer. 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in Macedonië: 

Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene): 

(1) informatie afkomstig van international SOS van 29/08/2013 met uniek referentienummer BMA-4979. 

De nodige gespecialiseerde opvolging en behandeling door een orthopedisch chirurg en/of 

fysiotherapeut zijn beschikbaar, zowel op ambulante basis als in hospitaalmilieu. 

Toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen in Macedonië: 

Mantelzorg is relevant voor de aandoening van betrokkene en kan verzorgd worden door de ouders. 

De ziekteverzekering in Macedonië is universeel en de hieronder gedekte zorgen zijn zeer omvattend. 

Of verzoeker nu werknemer, zelfstandige of uit uitkeringsgerechtigde is, hij of zij zal gedekt zijn door de 

ziekteverzekering. De zorg wordt verschaft via drie sporen. 

1. Het niveau van de primaire gezondheidszorg. 
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2. Gespecialiseerde en consultatieve gezondheidszorg (op basis van verwijzing door de gekozen dokter 

op het primaire niveau) 

3. Zorg in ziekenhuizen (op basis van verwijzing door de andere 2 niveaus) 

Een deel van de kosten van medische zorgen dient door de patiënt betaald te worden. Deze kosten 

lopen maximaal op tot 20 procent van de kost van de medische dienst of de medicijnen. Bij het 

vaststellen van de eigen bijdrage neemt men de sociale toestand van de patiënt in acht. Wanneer 

ouders van verzoeker zich in het sociaal-economisch minst gunstige scenario bevinden, namelijk dat 

van uitkeringsgerechtigde, zullen zij vrijgesteld zijn van eigen betalingen. In alle andere gevallen zullen 

zij zich in een gunstiger positie bevinden. Ook voor bepaalde specifieke aandoeningen en ziektes 

worden patiënten vrijgesteld van eigen betalingen. Om een werkloosheidsuitkering te ontvangen moet 

men een betaalde functie hebben uitgeoefend gedurende een ononderbroken periode van 9 maanden, 

of in gevat van onderbreking, gedurende 12 maanden over de laatste 18 maanden. Het spreekt dat 

ouders van betrokkene zich aanvankelijk niet in deze situatie zullen bevinden. In het geval zij er niet in 

zouden slagen inkomen uit arbeid te verwerven, kunnen ouders van betrokkene dan genieten van de 

uitkering van een bestaansminimum afhankelijk van hun situatie. 

Ouders van betrokkene leggen geen bewijs van arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen 

elementen in het dossier die erop wijzen dat ouders van betrokkene geen toegang zou hebben tot de 

arbeidsmarkt in hun land van oorsprong. 

Wat betreft de toegankelijkheid van de medicatie dient bovendien verwezen te worden naar de 

rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en 

dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene geen reden is om te 

besluiten tot een schending van artikel 3 van hel (Arrest nr. 81574 van 23mei2012, OV6500374) 

We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkenen zelf zouden kunnen instaan voor de kosten die gepaard 

gaan met de noodzakelijke hulp. 

Conclusies: 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan er geen contra-indicatie om te reizen weerhouden 

worden. Mantelzorg kan verstrekt worden door de ouders. 

Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dal de zieke op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de 

noodzakelijke medische zorgen bestaan in het 

herkomstland. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar legen een terugkeer naar het land van herkomst 

of het land waar hij verblijft. " 

Het medisch dossier van verzoekende partij werd door de arts-attaché aan een zeer uitvoerig en 

degelijk onderzoek onderworpen. De arts-attaché oordeelde dat in casu sprake is van een spastische 

diplegie ter hoogte van de onderste ledematen doch dat bij onderzoek naar de behandelingsmogelijk-

heden in het land van herkomst blijkt dat zij daar voldoende ondersteuning zou krijgen ter behandeling 

van deze aandoening. 

De kritiek van verzoekende partij als zou niet voldoende gemotiveerd zijn omtrent de beschikbaarheid 

en toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst kan ook niet worden 

aangenomen, daar uit lezing van het medisch advies van de arts-attaché blijkt dat zeer degelijk en zeer 

uitvoerig dienomtrent werd gemotiveerd. 

Verzoekende partij houdt voor dat de uitgebreidheid van de opvolgings-en behandelingsmogelijkheden 

zouden moeten opgesomd worden door de arts-attaché en besluit dat er slechts sprake is van een 

theoretische beschikbaarheid en niet van een effectieve beschikbaarheid. 

Verweerder wijst erop dat de arts-attaché dient te motiveren omtrent de beschikbaarheid van de 

behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst, doch geenszins gehouden is om na te gaan in 

welke mate verzoekende partij effectief gebruik zou maken hiervan. Het komt verzoekende partij toe om 

gebruik te maken van de voor haar beschikbare zorgen en middelen in het land van herkomst. 

Door het uiten van enkele vage en ongestaafde beschouwingen waarmee verzoekende partij te kennen 

geeft het niet eens te zijn met het advies en de bestreden beslissing, toont verzoekende partij niet aan 

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

onzorgvuldig of onredelijk zou hebben gehandeld. 

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

te stellen van de arts-adviseur noch van de gemachtigde van de Staatssecretaris bij het nemen van 

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

Dienaangaande dient tevens te worden opgemerkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

uiteraard niet gehouden is om de motieven van zijn motieven te vermelden: 'De motiveringsplicht houdt 

niet in dat de beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing het 'waarom' ervan dient te 

vermelden' (R.v.St., nr. 165.918 dd. 13.12.2006). 
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Verzoekende partij houdt tevens voor dat de effectieve toegankelijkheid van de medische zorgen niet 

zou zijn nagegaan. Verzoekende partij meent dat de analyse van de arts-adviseur te simplistisch, niet 

diepgaand en te weinig concreet is. Zij stelt dat de werkloosheidsgraad in Macedonië hoog is, waardoor 

de kans dat zij onmiddellijk aan de slag zou kunnen gaan bij terugkeer weinig waarschijnlijk is. 

Verweerder verwijst dienaangaande naar het advies van de arts-attaché dat stelt: 

"Ouders van betrokkene leggen geen bewijs van arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen 

elementen in het dossier die erop wijzen dat ouders van betrokkene geen toegang zou hebben tot de 

arbeidsmarkt in hun land van oorsprong. " 

Er is bijgevolg geen reden om aan te nemen dat verzoekende partij niet effectief toegang zou hebben tot 

de arbeidsmarkt en niet in haar eigen levensonderhoud zou kunnen instaan. Verzoekende partij maakt 

het tegendeel niet aannemelijk, doch beperkt zich tot het uiten van de kritiek op het advies van de arts-

attaché zonder aan te geven waarom zij geen toegang zou hebben tot enige behandelingsmogelijk-

heden. Bovendien geeft verzoekende partij zelf aan werkwillig te zijn. 

Zie ook: 

"Uit de hierboven aangehaalde door het EHRM in Grote Kamer vastgestelde principes die het EHRM in 

dergelijke zaken hanteert blijkt dat artikel 3 van het EVRM geenszins een verplichting inhoudt om 

verzoekster in België verder te behandelen voor haar aandoening omdat de louter op algemene wijze 

aangetoonde staat van het Kosovaars systeem van gezondheidszorg niet zou voldoen aan de Belgische 

standaarden. Tevens blijkt uit de hierboven geciteerde rechtspraak van het EHRM dat kostenloosheid 

van de medische behandeling geenszins een vereiste is en dat zelfs al zou er een aanzienlijke kost zijn 

voor verzoekers, zulks er geenszins toe leidt dat dit strijdig zou zijn met artikel 3 van het EVRM. 

[...] Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient nogmaals verwezen te worden naar de 

rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en 

dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden of slechts tegen betaling door de 

betrokkene geen reden is om te besluiten tôt een schending van artikel 3 van het EVRM. Verder dient 

ertoch op gewezen te worden dat de informatie waarop de verwerende partij zich gebaseerd heeft van 

een recentere datum is dan de informatie waarop de verzoekers zich steunen. [...] 

Nogmaals wordt er op gewezen dat de bestreden beslissing wel degelijk de toegankelijkheid heeft 

onderzocht doch dat verzoekers een andere invulling sedert aan het begrip 'toegankelijkheid'. De 

invulling die verzoekers lijken te geven aan toegankelijkheid, met name dat naast het onderzoek naar de 

beschikbaarheid van medicatie ook dient te worden onderzocht wat de effectieve toegankelijkheid is en 

hoe het zit met de continuïteit van de medicatie, vindt geen steun in de rechtspraak van het EHRM en 

kan in deze dan ook niet toelaten te besluiten dat er een verkeerde toepassing is gemaakt van artikel 9 

ter van de vreemdelingenwet of dat de bestreden beslissing op dit punt gebrekkig gemotiveerd is. " 

(R.v.V. nr. 74.693 van 7 februari 2012) 

Verzoekende partij slaagt er niet in om aan te tonen dat de arts-adviseur niet degelijk zou hebben 

gemotiveerd omtrent de toegankelijkheid en beschikbaarheid van medische zorgen in het land van 

herkomst. Het gegeven dat verzoekende partij een andere invulling schijnt te geven aan deze begrippen 

doet daaraan geen afbreuk. 

De arts-adviseur is geheel terecht tot het besluit gekomen dat verzoekende partij niet op zodanig wijze 

aan een aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit 

aangezien de noodzakelijke medische zorgen bestaan in het herkomstland. 

Het is ook geenszins kennelijk onredelijk van de gemachtigde om zich te baseren op het advies van de 

arts-attaché bij zijn beslissing om de aanvraag om machtiging tot verblijf o.g.v. artikel 9ter 

Vreemdelingenwet ongegrond te verklaren. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

De verweerder laat gelden dat de keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire 

bevoegdheid maakt, slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. 

"Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan 

waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu 

niet het geval is. Mede gelet op de analyse van het tweede middel, zie hierna, blijkt dat verzoeker met 

zijn betoog op generlei wijze een schending van het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbe-

ginsel als toepassing hiervan aannemelijk maakt. " 

(onder meer Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 24.638 van 17 maart 2009) 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de zorgvuldigheids-

verplichting of de redelijkheidsverplichting waarvan verzoekende partij de schending aanvoert. 

Terwijl er ook geen sprake is van een "manifeste beoordelingsfout". 
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De verweerder is de mening toegedaan dat het eerste en enig middel van de verzoekende partij niet 

ernstig is. 

Het eerste middel is deels onontvankelijk, en voor het overige ongegrond. Het kan niet worden 

aangenomen.” 

 

2.3. Zoals de verwerende partij opmerkt blijkt dat verzoekende partij zich tevens beroept op een 

vermeende schending van artikel 62 vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

 

De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en 

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

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

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partijen 

de motieven van de bestreden beslissing kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht 

in casu is bereikt. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). Onderzoek van de materiële motiverings-

plicht vergt in casu onderzoek van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

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

op het ogenblik van het nemen van deze beslissing als volgt: 

 

“§ 1 

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

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

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

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

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

§ 1/1 

De toekenning van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan worden geweigerd aan 

de vreemdeling die zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum door de ambtenaar-

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

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

verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft. 

§ 2 

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

identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden: 
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1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene; 

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

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 3 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verblijf in het Rijk; 

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

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

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

de huidige bepaling. 

(...)” 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag ongegrond is verklaard omdat de medische 

problemen van F.S. niet konden weerhouden worden nu niet kon worden afgeleid uit de medische 

stukken die aan de verwerende partij zijn overgemaakt dat deze lijdt aan een ziekte die een reëel risico 

inhoudt voor het leven, of de fysieke integriteit hetzij die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling bij gebreke aan een adequate behandeling in het herkomstland. 

 

De bestreden beslissing steunt zich op het medische advies dat stelt: 

 

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

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 05.10.2010.  

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen:  

Voorgelegde medische attesten:  

•Consultatieverslag de dato 2610812010 van dr. F. Plasschaert. Congenitale quadriplegie, niet evolutief 

in de tijd.  

•Voorschriften de dato 24/0812010 van dr. Frank Plasschaert.  

•Gedetailleerd medisch attest de dato 27/0812010 van dr. Hoengenaert J.P. Congenitale quadriplegie 

op basis van cerebral palsy.  

•Medisch attest de dato 27/08/2010 van dr. Hoengenaert J.P. Congenitale quadriplegie.  

•Verslagen (2) hospitalisatie de dato 26/0112011 van dr. C. Coolen. Laparascopische appendectomie,  

geen postoperatieve complicaties.  

•Consultatieverslag de dato 0910212011 van dr. A. D'Hont. Controle na appendectomie is 

geruststellend.  

•Consultatieverslag de dato 0710312011 van dr. J. Fierens. Controle na appendectomie is 

geruststellend.  

•Consultatieverslagen (2) de dato 24/0312011 van dr. K. Ballon. Verkorting gastrocnemius.  

•Medisch getuigschrift de dato 2711012011 van dr. Verbiest. Spastische diplegie.  

•Medisch getuigschrift de dato 08/0212012 van dr. Ballon Kathleen. Spastische diplegie van onduidelijke 

etiologie.  
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•Consultatieverslagen de dato 09/0212012 van dr. K. Ballon. Spastische diplegie.  

•Medisch getuigschrift de dato 07/09/2012 van dr. Ballon Kathleen. Centraal motorische stoornis type  

spastische diplegie.  

•Consultatieverslag de dato 16/1112012 van dr. J. Jacob. Astigmatisme met verminderde visus.  

•Medisch getuigschrift de dato 2111212012 van dr. Ballon Kathleen. Spastische diplegie.  

•Consultatieverslag de dato 21/0212013 van dr. M. Debyser. Spastische diplegie.  

•Medisch getuigschrift de dato 15/0412013 van dr. Ballon Kathleen. Spastische diplegie.  

•Consultatieverslag de dato 25/07/2013 van dr. M. Debyser: Spastische dfplegie.  

•Medisch getuigschrift de dato 01/0812013 van dr. G. Molenaers. Spastische diplegie.  

Bespreking van het medisch dossier:  

Uit dit medisch dossier bestaande uit de bovenvermelde medische attesten blijkt dat de betrokkene een 

spastische diplegie ter hoogte van de onderste ledematen vertoont op basis van een centraal 

motorische stoornis. Het betreft een blijvend probleem dat geen progressief verloop kent. Op 

therapeutisch vlak is het aangewezen dat er verder fysiotherapie gegeven wordt, enkel ter preventie van 

spasticiteit.  

De aanbevolen botox-behandelingen zijn geen obligate medische behandeling (dit blijkt uit het feit dat er 

een geruime periode om financiële redenen geen Botox-behandeling geweest is, terwijl bij dringende en 

absoluut noodzakelijke behandelingen ongeacht het financiële aspect onmiddellijk medische zorgen 

verstrekt worden). Uit het dossier bHjkt ook dat de therapietrouw met betrekking tot het gebruik van de 

hulpapparaten niet optimaal is, hetgeen het effect van de toegediende botox-infiltraties teniet doet. Ook 

op vlak van medicatie blijkt dat de voorgeschreven medicatie tegen spasticiteit (Baclofen) niet 

consequent wordt ingenomen. Desondanks is er geen nadefige invloed op de toestand, hetgeen 

aantoont dat de medicijnen niet strikt noodzakelijk zijn.  

Het belangrijkste aspect betreffende preventie van spasticiteit is bewegingsoefeningen en 

strekoefeningen, deze kunnen gegeven worden door een kinesist, een fysiotherapeut en voor een deel 

ook in de thuissituatie door de ouders en/of andere familieleden.  

Aangepast onderwijs valt onder sociale omkadering en kan niet beschouwd worden als medische 

behandeling.  

Het visusprobleem is verholpen met een bril en aangezien er geen sprake is van enige degeneratieve 

oogaandoening of ernstige visuele handicap (blijkt uit de beperkte correctie), kan verminderde visus op 

zich niet als een aandoening beschouwd worden die een risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit van de betrokkene.  

De appendicitis werd heelkundig behandeld en is geen actueel probleem meer.  

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in Macedonië :  

Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene):  

(1) Informatie afkomstig van International SOS1van29/08/2013 met uniek referentienummer BMA-4979.  

De nodige gespecialiseerde opvolging en behandeling door een orthopedisch chirurg en/of 

fysiotherapeut zijn beschikbaar, zowel op ambulante basis als in hospitaalmilieu.  

Toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen in Macedonië:  

Mantelzorg is relevant voor de aandoening van betrokkene en kan verzorgd worden door de ouders.  

De ziekteverzekering in Macedonië is universeel en de hieronder gedekte zorgen zijn zeer omvattend. 

Of verzoeker nu werknemer, zelfstandige of uitkeringsgerechtigde is, hij of zij zal gedekt zijn door de 

ziekteverzekering. De zorg wordt verschaft via drie sporen.  

1. Het niveau van de primaire gezondheidszorg.  

2. Gespecialiseerde en consultatieve gezondheidszorg (op basis van vetwijzing door de gekozen dokter 

op het primaire niveau)  

3. Zorg in ziekenhuizen (op basis van verwijzing door de andere 2 niveaus)  

Een deel van de kosten van medische zorgen dient door de patiënt betaald te worden. Deze kosten 

lopen maximaal op tot 20 procent van de kost van de medische dienst of de medicijnen. Bij het 

vaststellen van de eigen bijdrage neemt men de sociale toestand van de patiënt in acht. Wanneer 

ouders van verzoeker zich in het sociaal-economisch minst gunstige scenario bevinden, namelijk dat 

van uitkeringsgerechtigde, zullen zij vrijgesteld zijn van eigen betalingen. In alle andere gevallen zullen 

zij zich in een gunstiger positie bevinden. Ook voor bepaalde specifieke aandoeningen en ziektes 

worden patiënten vrijgesteld van eigen betalingen.2  

Om een werkloosheidsuitkering te ontvangen moet men een betaalde functie hebben uitgeoefend 

gedurende een ononderbroken periode van "9 maanden, of in geval van onderbreking, gedurende 12 

maanden over de laatste 18 maanden. Het spreekt dat ouders van betrokkene zich aanvankefijk niet in 

deze situatie zullen bevinden. In het geval zij er niet in zouden slagen inkomen uit arbeid te verwerven, 

kunnen ouders van betrokkene dan genieten van de uitkering van een bestaansminimum afhankelijk 

van hun situatie. 
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Ouders van betrokkene leggen geen bewijs van arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen 

elementen in het dossier die erop wijzen dat ouders van betrokkene geen toegang zou hebben tot de 

arbeidsmarkt in hun land van oorsprong.  

Wat betreft de toegankelijkheid van de medicatie dient bovendien verwezen te worden naar de 

rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en 

dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene geen reden is om te 

besluiten tot een schending van artikel 3 van het E. V.R.M." {Arrest nr. 81574 van 23 mei 2012, OV 

6500374)  

We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkenen zelf zouden kunnen instaan voor de kosten die gepaard 

gaan met de noodzakelijke hulp.  

Conclusies: 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan er geen contra-indicatie om te reizen weerhouden 

worden. Mantelzorg kan verstrekt worden door de ouders.  

Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de 

noodzakelijke medische zorgen bestaan in het herkomstland.  

Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land van herkomst 

of het land waar hij verblijft.”  

 

Waar de verzoekende partijen voorhouden dat de spastische diplegie van S.F. weerhouden is als een 

aandoening in de zin van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, merkt de Raad op dat dergelijke besluit 

niet terug te vinden is in de bestreden beslissing of in het medische advies, toegevoegd aan de 

bestreden beslissing. 

 

Verzoekers menen dat de arts van de verwerende partij ten onrechte stelt dat er onvoldoende 

therapietrouw zou zijn maar tonen dit niet aan terwijl het medisch attest van 30 juli 2013 van het UZ 

Leuven stelt dat S. niet stapt met de K-walker binnenshuis, de kniestrekkers niet werden gedragen en 

AFO’s slechts één uur per dag wat ingaat tegen de gegeven aanbevelingen, terug te vinden onder de 

conclusie van dit attest. Het gezegde van de arts van de verwerende partij dat de tharapietrouw met het 

gebruik van de hulpapparaten niet optimaal is, vindt dan ook steun in het administratief dossier. 

 

Voorts betwisten verzoekers de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgverlening in 

het herkomstland. Zij verwijten het medisch advies dat de uitgebreidheid van de opvolgings- en 

behandelingsmogelijkheden niet is nagegaan zodat de effectieve beschikbaarheid niet kan worden 

vastgesteld. Zij verwijten de verwerende partij niet te melden hoeveel orthopedische chirurgen en 

therapeuten er zijn. 

 

Vooreerst ziet de Raad niet in dat een onderzoek naar artikel 9ter van de vreemdelingenwet zou 

vereisen dat er wordt gemeld hoeveel therapeuten en chirurgen er in een herkomstland moeten 

aanwezig zijn om te kunnen concluderen tot beschikbaarheid van de medische zorg, daargelaten de 

vaststelling dat nergens uit blijkt dat een orthopedisch chirurg noodzakelijk is voor de behandeling van 

S.F. Voorts blijkt uit het administratief dossier dat werd onderzocht of er in het herkomstland ortho-

pedische chirurgen en fysiotherapeuten zijn. Het antwoord is affirmatief. De bronnen waarnaar de arts 

van de verwerende partij verwijst worden door verzoekers niet weerlegd. Evenmin brengen zij gegevens 

aan waaruit een tekort aan orthopedische chirurgen en fysiotherapeuten zou moeten blijken. 

 

Waar verzoekers de bestreden beslissing en het advies verwijten de financiële toegankelijkheid niet 

afdoend te hebben nagegaan, kan ook deze redenering niet worden gevolgd. Zelfs indien verzoekers 

niet onmiddellijk tewerkgesteld worden blijkt uit het administratief dossier dat in het herkomstland , zo de 

verzoekende partijen zich in het minst gunstige scenario bevinden, zij vrijgesteld zijn van eigen 

betalingen. De verzoekende partijen weerleggen de concrete bronnen waarnaar in het medisch advies 

wordt verwezen niet. 

De Raad ziet niet in welke verdere onderzoeken de arts van de verwerende partij nog had moeten doen 

te meer verzoekers aangaande hun situatie zich voor het overige omhullen in een stilzwijgen. 

 

Voorts is de stelling van verzoekers dat zij altijd 20 procent zullen moeten bijdragen voor de medische 

kosten onjuist en berust deze stelling op een onvolledige lezing van de medisch advies van de arts van 

de verwerende partij. Uit dit advies blijkt dat indien verzoekers zich in het minst gunstige scenario 

bevinden, namelijk dat van een uitkeringsgerechtigde, zij vrijgesteld zijn van betalingen. 
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De verzoekende partijen maken derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden 

beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling 

volstaat om de bestreden beslissing te schragen. Er kan geen schending van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet worden vastgesteld. Er werd geen manifeste beoordelingsfout begaan. 

 

Het evenredigheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

om het onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 

126.520). Er dient te worden besloten dat de verwerende partij is overgegaan tot een belangen-

afweging, zoals duidelijk blijkt uit de motivering van de bestreden beslissing, en dat zij hierbij niet 

kennelijk onredelijk heeft gehandeld. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire 

bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is, wat in casu niet het geval is. 

 

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

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Verzoekers voeren geen andere argumenten aan dan deze die hoger 

werden besproken zodat hun grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is ongegrond. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien april tweeduizend veertien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 

 


