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 nr. 126 363 van 26 juni 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 VIIIste DE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X die beiden verklaren van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 

31 januari 2014 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 18 december 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 24 maart 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 april 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat S.VAN ROSSEM verschijnt voor 

de verzoekende partijen 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. Verzoekers kwamen op 2 november 2010 toe op Belgisch grondgebied en dienden op 3 november 

2010 een asielaanvraag in. 

 

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen  nam op 24 augustus 2011 

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermings-

status. Na beroep weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus (RvV 16 december 2011, nr. 71 982). 
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1.3. Verzoekers dienden op 7 november 2011 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 22 november 2011 

een beslissing waarbij de in punt 1.3 vermelde aanvraag ontvankelijk werd verklaard. 

 

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

Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) nam op 18 december 2013 een beslissing waarbij de in 

punt 1.3 vermelde aanvraag ongegrond werd verklaard. Verzoekers werden hiervan op 6 januari 2014 in 

kennis gesteld. 

 

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

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 07.11.2011 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten wend ingediend door : 

S.(…), S.(…) geboren te M.(…) op 18.02.1950  

S.(…),  G.(…) geboren te J.(…) op 19.01.1955 

nationaliteit: Sri Lanka 

adres: (…) 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang toit 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 22,11.2011, 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, 

De aangehaalde medische elementen voor (…)werden niet weerhouden door de arts-adviseur (zie 

medisch advies d.d. 17.12.2013 onder gesloten omslag in bijlage) 

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een 4ekte 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 d e 

een ree I risico Inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling Is m net 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 

net Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten ten laste van verzoekers te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste en enig middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van 

de vreemdelingenwet, van artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de beginselen van behoorlijk 

bestuur, met name de motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, het redelijkheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Verzoekers formuleren hun grieven als volgt: 

 

“Dienst vreemdelingenzaken meent dat de regularisatieaanvraag op basis van medische redenen van 

verzoekers d.d. 07.11.2011 artikel 9 ter, ongegrond is. 

Redenen: 

(…) 
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Dat integendeel tot wat door DVZ werd beslist de aanvraag van verzoekers geenszins als ongegrond 

kan worden beschouwd 

Verzoekers dienden hun aanvraag in op 07.11.2011. Deze aanvraag werd ontvankelijk verklaard en 

verzoekers werden in het bezit gesteld van een AI. 

Verzoekers wensen dan ook de volgende opmerkingen te maken: 

1) Aangaande de gezondheidstoestand van verzoeker 

Verzoeker diende zijn aanvraag in op 07.11.2011. Daarbij voegde hij een medisch attest opgesteld door 

de behandelende geneesheer. 

Dat verzoeker niet begrijpt waarom DVZ in haar beslissing stelt dat de aandoeningen van verzoeker 

geen bedreiging zouden inhouden voor zijn leven. Verzoeker lijdt immers aan astmatische bronchitis, 

een degeneratieve problematiek van dorsale en lumbale wervelzuil een angiolipoom ter hoogte van de 

nier, arteriële hypertensie, presbyacusis en verminderd zicht ter hoogte van de rechter oog. Dit wordt 

ook bevestigd door de arts-attache. 

In dit attest waarin bevestigd wordt dat verzoeker ernstig ziek is en behandeld dient te worden, stelt de 

arts- attache van DVZ dat de ziekte niet beantwoordt aan-de ziekte zoals voorzien in § 1 eerste lid. 

Artikel 1 §1 vermeldt het volgende: 

§ 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. 

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

gesteld wordt op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn 

leven of fysieke integriiteit 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 lijdt aan verschillende aandoeningen. 

Men mag ervan uitgaan dat het hier gaat over aandoeningen die nauwgezette zorg en opvolging vereist. 

Bovendien dient verzoeker de nodige hulp en ondersteuning te krijgen. Deze hulp en ondersteuning kan 

verzoeker niet krijgen in zijn land van herkomst! 

Ook de ontvankelijkheidsbeslissing van DVZ geeft een zekere indicatie over de graad van ernst van de 

aandoeningen van verzoeker. 

Dat het duidelijk mag blijken dat de behandelende geneesheer de ernst van de aandoening anders 

inschat dan de arts-attache. 

Dat dit te wijten is aan het feit dat de behandelende geneesheer verzoeker wel heeft kunnen en willen 

onderzoeken, en de arts-attache zich slechts gebaseerd heeft op de medische attesten of slechts een 

deel ervan. Dat dit onzorgvuldig is van de arts-attache. 

Hieruit blijkt dat de arts-attache tot een heel andere conclusie zou gekomen zijn, indien hij het dossier 

en verzoeker, grondig zou onderzocht hebben! 

Uit de gevoegde medische attesten blijkt duidelijk de actuele ernst van de medische situatie van 

verzoeker. De behandeling en correcte opvolging van de aandoeningen van verzoeker blijkt 

noodzakelijk. 

De medische aanvraag en de ingediende medische attesten beantwoorden volledig aan het ratio legis 

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

noodzakelijk geachte behandeling vermeldt. 

Verzoeker is ernstig ziek! Dit wordt gestaafd aan de hand van de nodige stukken! 
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Verzoeker kan op geen enkele manier afleiden waarom men geen rekening houdt met de door hem 

aangehaalde elementen en slechts op enkele stukken en zonder individueel onderzoek tot een 

beslissing komt. 

Indien DVZ dit gedaan had, hadden zij de nodige informatie kunnen afleiden uit het dossier. 

Indien de arts-attache verzoeker onderzocht had, zou hij tot dezelfde conclusie gekomen zijn als de 

behandelende geneesheer, namelijk dat verzoeker ernstig ziek is en dat de enige oplossing recht op 

verblijf is voor hem. 

Dat uit het advies van de arts-attache het lijkt alsof dat deze genomen is om een beslissing tot 

ongegrondheid te bekomen en NIET om de werkelijke gezondheidstoestand van verzoeker te 

beoordelen. 

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

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

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

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

dossier met de nodige zorg en aandacht hadden nagelezen. En het dossier of verzoeker met de nodige 

zorg onderzocht hadden. 

Bovendien gaat verzoeker niet akkoord met de volgende stelling van de arts-attache: 

" Ik meen het dossier zoals het nu voorligt te kunnen beoordelen, spijts het gebrek aan actualisering van 

de medische informatie door de aanvrager sinds 27.09.2011 " 

Het mag duidelijk zijn dat de arts-attache onmogelijk een correcte beoordeling kon maken en het dossier 

onzorgvuldig behandeld is. 

Het is opvallend dat men dit dossier niet met de nodige zorgvuldigheid en redelijkheid heeft behandeld 

en zich na een periode van meer dan 2 jaar voornamelijk beperkt heeft tot de verwijzingen naar het feit 

dat de aandoeningen van verzoeker 'veel voorkomend' zijn of 'geen ziekte maar een risicofactor' zou 

zijn. zonder dit ook maar te onderzoeken! 

Men heeft op geen enkel moment enige actie ondernomen om de medische toestand van verzoeker 

echt te kunnen inschatten. Verzoeker hoopte dat de arts-attache hem minstens zou onderzoeken om de 

medische toestand van verzoeker te kunnen inschatten of indien er twijfel zouden zijn om bijkomende 

informatie zou vragen. 

Gelieve in de bijlage zo'n bijkomend verzoek van DVZ tçrug te vinden. 

Het feit dat DVZ nagelaten heeft deze bijkomende informatie op te vragen, getuigt van een 

onzorgvuldigheid en gebrek aan motivatie om een zo correct mogelijk beeld van de aandoeningen van 

verzoeker te bekomen! 

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

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

bijgedragen tot de conclusie dat de ziekte niet zou beantwoorden aan de ziekte zoals voorzien in § 1, 

eerste lid van Artikel 9ter. Minstens heeft de arts-attache niet de actuele situatie willen beoordelen of 

onderzoeken. 

Bovendien kan verzoeker zich niet akkoord verklaren met de motivering van de arts-attache: "De 

medicamenteuze behandeling is niet oorzakelijk, maar symptomatisch. " 

Dat verzoeker niet begrijpt hoe de arts-attache tot deze conclusie komt! 

Hoe kan de arts-attache zonder verzoeker onderzocht te hebben, stellen dat de medicamenteuze 

behandeling niet essentieel zou zijn? 

Dat dit werkelijk onbegrijpelijk, onzorgvuldig en gevaarlijk is! Hoe kan de arts-attache zomaar stellen dat 

de medicatie die verzoeker nodig heeft, niet essentieel zou zijn? ! 

De arts-attache stelt zelf in zijn beslissing dat verzoeker medicamenteus behandeld wordt. 

Dat het kennelijk onredelijk en zelfs gevaarlijk lijkt van de arts-attache om, zonder verzoeker te 

onderzoeken, te stellen dat dit niet essentieel zou zijn. 

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

door3 de/.e procedure met, de voeten te treden en uw Raad tot tussenkomst te verplichten. 

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

geldende regelgeving toe te passen? ! 

Indien men het medisch getuigschrift en het administratief dossier van verzoeker in zijn geheel 

bestudeert, blijkt wel degelijk dat alle informatie voorhanden is om de graad van ernst van de 

aandoeningen van verzoeker correct te bepalen. 

Indien men de actuele situatie echt wil beoordelen dient verzoeker uiteraard onderzocht te worden, 

hetgeen men ook hier nalaat. 

Bovendien kan verzoeker zich niet akkoord verklaren met het advies van de arts-attache die het 

volgende stelt: "Zelfs indien de vermelde behandeling niet beschikbaar is in het thuisland betekent dit 

niet dat betrokkene onmenselijk of vernederend zou behandeld worden." 
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Dat het onbegrijpelijk is voor verzoeker hoe de arts-attache tot deze conclusie komt. Dat dit dan ook een 

flagrante schending uitmaakt van het motiveringsbeginsel. 

Uit de bestreden beslissing blijkt op geen enkele wijze op welke informatie verwerende partij zich 

gebaseerd heeft om te stellen dat er geen risico op een mensonwaardige toestand kan zijn.. Hoe komt 

verwerende partij tot deze conclusie? 

Een ziekte die behandelbaar is in België kan uiteraard wel een mensonterende behandeling in het land 

van herkomst inhouden. Het is dan ook onaanvaardbaar dat verwerende partij dit niet onderzoekt! 

Dat het duidelijk mag blijken dat de arts-attache geen rekening heeft gehouden met de medische 

toestand van verzoeker, in het nemen van zijn beslissing. 

Uit de motivering van de arts-attache blijkt dat verzoeker reeds een vergevorderde aandoening van zijn 

ziekte moet hebben of halfdood moet zijn, alvorens zijn aanvraag ontvankelijk en gegrond zou verklaard 

worden! 

Dit is onredelijk van DVZ en maakt een flagrante schending uit van het redelijkheidsbeginsel! 

Professor Suetens geeft de volgende omschrijving m.b.t. het redelijkheidsbeginsel: "wanneer het 

bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft gemaakt, maw 

wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld." 

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

dient niet te bepalen in welke mate! 

Dat dit dan ook een flagrante schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel! 

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

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

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

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

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

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

interpreteert 

Dat dit onredelijk is en onzorgvuldig van DVZ. In eerste instantie werd de aanvraag van verzoeker 

ontvankelijk verklaard! Dat dit dan ook reeds een indicatie geeft over de graad van ernst! 

Bovendien is het op zijn minst opvallend te noemen dat men de aandoening van verzoeker gedurende 

meer dan twee jaar wel ernstig genoeg achtte om hem in het bezit te stellen van een AI en nu zonder 

enig onderzoek stelt dat dit niet het geval zou zijn. 

Dat DVZ het vertrouwensbeginsel op flagrant schendt! Wat dient er te gebeuren om de arts- attache van 

DVZ er toe te bewegen naar een actueel en correct ziektebeeld te streven?! Dit is immers de bedoeling 

van regularisatie op basis van art 9ter! 

Het vertrouwensbeginsel houdt in dat een partij mag vertrouwen op uitlatingen en uitgaan van 

gedragingen van de wederpartij. DVZ heeft na een procedure van meer dan twee jaar waarvan hij 

voornamelijk legaal op het grondgebied verblijft, de aanvraag van verzoeker ongegrond verklaard, 

zonder enig onderzoek of streven naar een volledig en/of correct ziektebeeld. 

Het mag duidelijk zijn dat dit het vertrouwensbeginsel schendt! Uit de acties van verwerende partij bleek 

op geen enkele wijze dat de aanvraag van verzoeker ongegrond verklaard zou worden! Het eerste 

nazicht wordt immers reeds uitgevoerd tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek. 

Dat uit de ontvankelijkheidsbeslissing bleek dat verwerende partij de aandoeningen van verzoeker 

ernstig inschatte. 

Het mag duidelijk zijn dat verwerende partij er enkel op gericht is om de aanvraag van verzoeker 

ongegrond te verklaren en de aanvraag niet correct te behandelen. Dat dit dan ook onaanvaardbaar is! 

Bovendien blijkt de onzorgvuldigheid en de willekeur in het onderzoek van het dossier van verzoeker 

eens te meer in de opmerking die verwerende partij maakt aangaande zijn asielaanvraag. 

De bestreden beslissing vermeldt het volgende: 

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

aan betrokkene werd afgegeven verder te verlengen tot nadere berichtgeving over de asielprocedure. 

Gelieve tevens instructies te geven aan het Rijksregister om betrokkene af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister en terug in het Wachtregister in te schrijven. 

Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt echter zeer duidelijk dat zijn asielaanvraag op 

16.12.2011 afgesIoten werd door het CGVS.    

Dat het kennelijk onzorgvuldig is van verwerende partij om het tegendeel te beweren. 

Dat verzoeker van mening is dat men zijn dossier verward met een ander en dat de beslissing bijgevolg 

onaanvaardbaar is! 

Verzoeker kan op geen enkele wijze afleiden of de bestreden beslissing wel genomen is op basis van 

zijn dossier, dat de bestreden beslissing dan ook vernietigd dient te worden. 

2) Aangaande de situatie in Sri Lanka 
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Verzoeker is een vreemdeling die aan ernstige aandoeningen lijdt en niet kan terugkeren naar zijn land 

van herkomst. 

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

deze medicijnen in Sri Lanka. DVZ faalt erin om dit te onderzoeken. 

DVZ heeft dus nagelaten om de situatie in het land van herkomst te onderzoeken en stelt zonder 

onderzoek en zonder concrete elementen dat de aanvraag geweigerd dient te worden. 

Het is voor verzoeker totaal onbegrijpelijk op welke grond deze beslissing dan ook genomen is. 

Het lijkt alsof DVZ er enkel op gericht is om een redenen te zoeken om de situatie in het land van 

herkomst niet te moeten onderzoeken of aanvragen te weigeren. Dat dit dan ook volledig onredelijk is 

en men de intentie van een aanvraag om medische redenen volledig naast zich neerlegt. 

Dit is geen grondig onderzoek! Dit wordt eveneens bevestigd in het arrest nr. 108 524/11 van uw Raad: 

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

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

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

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

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

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

ernst van de aandoening of de ziekte 'levensbedreigend' dient te zijn 'gezien de kritieke 

gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. ' 

Uw Raad blijft zich duidelijk uitspreken over deze kwestie. 

Arrest nr. 105 052 van 14.06.2013 stelt immers het volgende: 

"Aldus blijkt dat de ambtenaar-geneesheer door enkel te onderzoeken of de aandoeningen direct 

Ievensbedreigend zijn, in de zin dat er sprake is van een kritieke gezondheidstoestand of een 

vergevorderd stadium van de ziekte, zonder verder onderzoek naar de mogelijkheden van een 

behandeling in het land van herkomst, de rechtspraak van het EHRM inzake art 3 van het EVRM bij 

verwijdering van zieke vreemdelingen, te beperkend interpreteert. 

Uit het hierboven gestelde blijkt dat de arts-adviseur door enkel te onderzoeken of de aandoening 

Ievensbedreigend is, in strijd met artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet niet nagegaan is 

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. " 

Uit arrest nr. 107 337 van 25.07.2013 en arrest nr 107 483 van 26.07.2013 van uw Raad blijkt 

ondertussen duidelijk dat dit vaste rechtspraak geworden is. 

Het feit dat verwerende partij desondanks de situatie in het land van herkomst weigert te onderzoeken, 

maakt een flagrante schending uit van het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel ! 

Verzoekers begrijpen niet waarom men weigert rekening te houden met ALLE elementen die zij 

aanhalen in hun verzoekschrift 

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

motiveringsplicht en de materiële motiveringsplicht. 

Dat uit het voorgaande dus blijkt dat de formele motiveringsplicht geschonden is. 

De bestreden beslissing schendt aldus, door geen rekening te houden met de gegevens vermeld in het 

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

redelijkheidbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel. 

Dat de beslissing van DVZ dan ook onterecht genomen werd en zij de motiveringsplicht flagrant 

schendt. 

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

feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Tevens dient, naar luid van hetzelfde artikel de motivering 'afdoende' te zijn. 

De motivering moet pertinent en draagkrachtig zijn. 

Dat DVZ op dit vlak dan ook zwaar in gebreke gebleven is. 

Dat verzoekers dan ook menen dat hun aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld. 

Dat verzoekers dan ook met aandrang vragen huidige beslissing te willen vernietigen omwille van de 

schending van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en 

het rechtszekerheidsbeginsel.” 

 

3.2. Het enig middel is niet ontvankelijk in zoverre verzoekers daarin de schending aanvoeren van 

artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen. Onder “middel” dient immers conform vaste rechtspraak van de Raad 

van State te worden begrepen, de voldoende en duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel 

of het overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens de verzoekende partij deze rechtsregel of 



  

 

RvV X - Pagina 7 van 11 

het beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 165.291; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; 

RvS 2 maart 2007, nr. 168.403). Verzoekers laten na om uiteen te zetten op welke wijze de bestreden 

beslissing artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 zou schenden. 

 

3.3. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de 

plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale toetsings-

bevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid 

die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

3.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis van 

zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

3.5. De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en bij 

uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de formele motiveringsplicht 

motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in kennis te 

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij 

kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoem-

de artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 

110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen de motieven 

die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kennen nu zij deze aan een inhoudelijk 

onderzoek onderwerpen in hun middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel 

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

 

3.6. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

3.7. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 9ter, §1 van de vreemdelingenwet als haar 

juridische grondslag. Dit wetsartikel luidt als volgt: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

de noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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.” 
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Artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet houdt duidelijk twee mogelijkheden in wat betreft de 

ziekte van de betrokkene: de ziekte houdt een reëel risico voor zijn leven of fysieke integriteit in, of zij 

houdt een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling in door een gebrek aan 

adequate behandeling in het land van herkomst (RvS 28 november 2013, nr. 225 632; RvS 19 juni 

2013, nr. 223 961). 

 

3.8. Blijkens het administratief dossier dienden verzoekers op 7 november 2011 een aanvraag in om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet op grond van astmatische 

bronchitis, een degeneratieve problematiek van de dorsale en de lumbale wervelzuil, een angiolipoom 

ter hoogte van de nier, arteriële hypertensie, presbyacusis en een verminderd zicht ter hoogte van het 

rechteroog. 

 

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

van 17 december 2013, dat integraal deel uitmaakt van en fungeert als basis voor de bestreden 

beslissing van 18 december 2013. Dit advies luidt als volgt: 

 

“lk kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door (…) in het kader van 

zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 07.11.2011. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

• Drie getuigschriften d.d. 18/12/2010,24/12/2010 en 13/01/2011 zonder identificatie van de betrokkene 

of de behandelende arts, waarvan akte. 

• Het medisch getuigschrift d.d. 24/08/2011 opgesteld door dr. De Leye, RX bekken toont een niet- 

significant hoogteverschil van de onderste ledematen. RX lumbale wervelzuil toont een congenitale 

anomalie met sacralisatie van L5 en inzettende spondylartrose, 

• Het medisch getuigschrift d.d. 19/09/2011 opgesteld door dr. Otten: verslag van total bodyscintgrafie. 

• Het medisch getuigschrift d.d. 15/00/2011 opgesteld door dr. Mulkens: lichte spondylartrotische 

veranderingen ter hoogte van de mid- tot laag thoracale wervelkolom, geen pathologische 

botombouwzones verdacht voor wervelmetastasering, facetartrose L4-L5. 

• Het resultaat van de bloedafname d.d. 15/09/2011 aangevraagd dr. De Smedt.  

• Het standaard medisch getuigschrift d.d. 27/09/2011 opgesteld door dr. De Smedt: astmatische 

bronchitis, degeneratieve dorsale en lumbale wervelzuil, angiolipoom ter hoogte van de nier, arteriële 

hypertensie, presbyacusis niet te corrigeren, verminderd zicht rechter oog. 

lk meen het dossier zoals het nu voorligt te kunnen beoordelen, spijts het gebrek aan actualisering van 

de medische informatie door de aanvrager sinds 27/09/2011. 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde getuigschriften blijkt dat deze 63-jarige man lijdt aan 

een astmatische bronchitis, een degeneratieve problematiek van dorsale en lumbale wervelzuil, een 

angiolipoom ter hoogte van de nier, arteriële hypertensie, persbyacusis, verminderd zicht ter hoogte van 

rechter oog. Op RX werden een niet-significant hoogteverschil van de onderste ledematen en een 

congenitale anomalie met sacralisatie van L5 vastgesteld. 

Een niet-significant hoogteverschil van de onderste ledematen en een congenitale anomalie met 

sacralisatie van L5 zijn vastgesteld op RX. Ook een aanwezigheid van een angiolipoom ter hoogte van 

de nier werd vastgesteld. Het betreft een toevallige vondst. Deze aandoeningen vormen actueel geen 

reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene. De betrokkene neemt geen 

behandeling voor deze problematiek. 

In de voorgeschiedenis wordt een astmatische bronchitis vermeld. Het betreft een lichte vorm van deze 

problematiek. Volgens het getuigschrift d.d. 27/09/2011 neemt betrokkene geen medicamenteuze 

behandeling voor deze problematiek. 

Presbyacusis is een ouderdomsslechthorendheid. Deze aandoening vormt actueel geen reëel risico 

voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene. Volgens de beschikbare getuigschriften is 

corractie onmogelijk. De betrokkene neemt geen behandeling voor deze problematiek, 

Een verminderd zicht ter hoogte van de rechter oog vormt actueel geen reëel risico voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene. Er blijkt geen nood aan een dringende ingreep. Deze problematiek 

behoeft geen medicamenteuze behandeling. 

Gezien de betrokkene op dít moment geen behandeling neemt voor presbyacusis, verminderd zicht, de 

astmatische bronchitis, het niet-significant hoogteverschil van de onderste ledematen, de congenitale 

anomalie met sacralisatle van L6 zijn en het angiolipoom kan de betrokkene niet onmenselijk of 

vernederend worden behandeld bij eventuele afwezigheid van de behandeling In het thuisland. 

Een degeneratieve problematiek van dorsale en lumbale wervelzuil is een veel voorkomende 

problematiek. Deze aandoening vormt actueel geen reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit 

van betrokkene. Er blijkt uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde getuigschriften geen nood aan 

een dringende ingreep, De medicamenteuze behandeling Is niet oorzakelijk, maar symptomatisch. Zelfs 
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Indien de vermelde behandeling niet beschikbaar is In het thuisland betekent. dit niet dat betrokkene 

onmenselijk of vernederend zou worden behandeld. 1 

De betrokkene lijdt aan arteriole hypertensie. Arteriële hypertensie is geen ziekte maar een risico factor 

om op lange termijn een cardiovasculaire problematiek door te maken. Uit de ter staving van de 

aanvraag voorgelegde getuigschriften blijk echter niet dat het een ernstige problematiek betreft. Zelfs 

Indien de vermelde behandeling niet beschikbaar is in het thuisland betekent dit niet dat betrokkene 

onmenselijk of vernederend zou worden behandeld. 

Conclusie: 

Dit medisch dossier laat niet toe het bestaan vast te stellen van een graad van ernst zoals vereist door 

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

Europees Hof van de Rechten van de Mens dat een aandoening eist die levensbedreigend Is gezien de 

kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. (EHRM 27 mei 2008, 

Grote Kamer, nr. 29666/05, N v. United Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96, D. v. United 

Kingdom.) 

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

levensbedreigende aandoeningen. 

Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen aandoening die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening dee een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling in het herkomstland Is. 

Bijgevolg stel Ik vast dat er geen sprake is van een ziekte zoals voorzien In §1, eerste lid van artikel 9ter 

van de wet van 15 december 1980 en die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk op grond van genoemd artikel. 

Derhalve Is er medisch gezien dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.” 

 

3.10. Op basis van voormeld advies kwam de gemachtigde van de staatssecretaris tot het besluit dat 

het aangehaalde medisch probleem niet kan worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

te verkrijgen in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet waardoor de aanvraag ongegrond 

werd verklaard. 

 

3.11. Volgens verzoekers kan de aanvraag echter geenszins als ongegrond worden beschouwd en 

beantwoorden de aandoeningen van eerste verzoeker wel degelijk aan de vereisten van een ziekte 

zoals bedoeld in artikel 9ter, §1 van de vreemdelingenwet. De Raad stelt vast dat verzoekers hun blote 

beweringen op dit punt niet staven met concrete medische gegevens en zelfs puur hypothetisch 

poneren dat men ervan mag uitgaan dat de aandoeningen nauwgezette zorg en opvolging vereisen die 

niet beschikbaar zijn in hun land van herkomst. De Raad merkt op dat deze loutere affirmaties niet van 

aard zijn om de pertinente overwegingen uit het advies van de arts-attache te weerleggen die als basis 

dienen voor de bestreden beslissing. Verzoekers kunnen overigens geenszins worden bijgetreden waar 

zij beweren dat de ontvankelijkheidsbeslissing van de verwerende partij een zekere indicatie bevat over 

de graad van ernst van de aandoeningen. De ontvankelijkheidsbeslissing is immers, op het enkele geval 

van artikel 9ter, §3, 4° van de vreemdelingenwet na, een zuiver documentaire aangelegenheid die geen 

voorafname inhoudt op de beoordeling ten gronde van de aanvraag in zijn geheel en de ernst van de in 

de aanvraag opgenomen aandoening in het bijzonder.  

 

3.12. Verzoekers menen dat de behandelend geneesheer en de arts-attache tot een andersluidende 

conclusie komen omdat de arts-attache de aandoening niet correct inschat. Verzoekers verwijten de 

arts-attache dat hij zich slechts heeft gebaseerd op de medische attesten “of slechts een deel ervan”, 

maar verzoekers maken allerminst concreet welk medisch getuigschrift over het hoofd zou zijn gezien. 

Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat de aanvraag om machtiging tot verblijf, nadat 

deze werd ingediend in november 2011, door verzoekers nooit meer werd geactualiseerd. Het bestuur 

kan bezwaarlijk verweten worden dat het geen rekening heeft gehouden met eventuele feiten of 

bezwaren van de betrokkene die, niettegenstaande hij daartoe de mogelijkheid had, niet kenbaar 

werden gemaakt. In dit opzicht geldt de zorgvuldigheidsplicht immers niet alleen voor de overheid, maar 

ook voor de betrokkenen (cf. RvS 28 april 2008, nr. 182.450). De arts-attache oordeelde dat hij met de 

door de verzoekers in 2011 verschafte informatie voldoende gegevens had om de beoordeling te 

kunnen maken die voorgeschreven wordt door artikel 9ter van de vreemdelingenwet, waardoor hij geen 

gebruik heeft gemaakt van het type-formulier dat verzoekers als voorbeeld bij hun verzoekschrift voegen 

(verzoekschrift, bijlage 3). Verzoekers beklagen zich over het feit dat het niet-opvragen van bijkomende 

informatie getuigt van een gebrekkig onderzoek, maar zij slagen er niet in concreet aan te tonen dat de 

arts-attache kennelijk onredelijk zou hebben gehandeld of cruciale informatie over het hoofd zou hebben 

gezien door te besluiten dat hij het dossier “spijts het gebrek aan actualisering van de medische 

informatie door de aanvrager sinds 27/09/2011” meende te kunnen beoordelen. Gelet op de ruime 
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appreciatiebevoegdheid die de ambtenaar-geneesheer toekomt, dient de Raad het niet inwinnen van 

bijkomende inlichtingen dan ook niet te sanctioneren (cf. RvS 21 maart 2012, nr. 8251 (c)). 

 

3.13. Waar verzoekers stellen dat zij niet begrijpen hoe de arts-adviseur tot de conclusie komt dat de 

medicamenteuze behandeling van de rugproblemen van eerste verzoeker niet oorzakelijk maar 

symptomatisch is, merkt de Raad op dat verzoekers in hun middel geenszins aantonen dat de 

behandeling die in het medisch attest van dr. D. S. van 27 september 2011 (D-cure, Paracetamol, ….) 

wordt vermeld wel degelijk oorzakelijk zou zijn en bijgevolg absoluut noodzakelijk om eerste verzoeker 

te vrijwaren van een risico op een onmenselijke of vernederende behandeling. Er bestaan geen 

indicaties dat de arts-attache niet rechtsgeldig tot het besluit kon komen dat er geen sprake kan zijn van 

een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing indien deze behandeling niet beschikbaar 

zou zijn in zijn het land van herkomst of verblijf. 

 

3.14. Volgens verzoekers blijkt uit de motivering van de arts-attache “dat eerste verzoeker reeds een 

vergevorderde aandoening van zijn ziekte moet hebben of halfdood moet zijn, alvorens zijn aanvraag 

ontvankelijk en gegrond zou verklaard worden”, waarbij zij verwijzen naar rechtspraak van de Raad 

dienaangaande. De Raad merkt echter op dat zowel uit het advies van de arts-attaché als uit de 

beslissing blijkt dat beide hierboven aangehaalde mogelijkheden uit artikel 9ter van de vreemdelingen-

wet (zie punt 3.7) werden onderzocht, waardoor er geen onzorgvuldigheid in de bestreden beslissing 

kan worden vastgesteld. Met betrekking tot de verwijzing naar de rechtspraak van de Raad, dient te 

worden aangestipt dat deze niet dienstig is aangezien rechterlijke beslissingen in de continentale 

rechtstraditie geen precedentswaarde hebben (RvS 21 mei 2013, nr. 223.525; RvS 16 juli 2010, 

nr. 5885 (c); RvS 18 december 2008, nr. 3679 (c)). 

 

3.15. Verzoekers argumenteren verder dat het vertrouwensbeginsel zou worden geschonden doordat de 

aanvraag om machtiging tot verblijf aanvankelijk ontvankelijk werd verklaard, waardoor zij legaal op het 

grondgebied verbleven en de aanvraag daarna ongegrond werd verklaard. Het vertrouwensbeginsel kan 

worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur krachtens hetwelk de burger 

moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op toezeggingen of beloften die 

de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 93.104). Het vertrouwens-

beginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige verwachtingen zo 

mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 179.021). Zoals hierboven reeds 

gesteld (zie punt 3.11), schept de beslissing met betrekking tot de ontvankelijkheid van de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter geen rechtmatige verwachtingen in hoofde van 

verzoekers met betrekking tot de uitkomst van het onderzoek ten gronde van diezelfde aanvraag. 

Verzoekers hebben trouwens geen belang bij hun kritiek dat de procedure twee jaar heeft geduurd 

aangezien er in de wet geen termijn is bepaald en zij gedurende de termijn van de behandeling ten 

gronde in het bezit werden gesteld van een verblijfskaart. In dit verband merkt de Raad op dat 

verzoekers geen rechten kunnen puren uit de vermeldingen op de instructie aan het gemeentebestuur 

van Berlaar waarin ten onrechte wordt gesteld dat de asielprocedure van verzoekers nog zou lopen en 

dat hun attest van immatriculatie zou moeten worden verlengd. 

 

3.16. Uit artikel 9ter van de vreemdelingenwet vloeit geenszins de algemene wettelijke verplichting voort 

om steeds en ongeacht de concrete medische problematiek waarop de aanvraag is gebaseerd, de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst of verblijf te 

onderzoeken. Verzoekers menen dat de verwerende partij de situatie in hun land van herkomst weigert 

te onderzoeken, maar zij gaan eraan voorbij dat in het advies van de arts-attache enerzijds wordt 

gesteld dat er geen behandeling loopt voor de presbyacusis, het verminderd zicht, de astmatische 

bronchitis, het niet-significant hoogteverschil van de onderste ledematen, de congenitale anomalie met 

sacralisatie en het angiolipoom, waardoor het niet noodzakelijk is de beschikbaarheid van een 

behandeling in het land van herkomst te onderzoeken, en anderzijds, dat de behandeling voor de 

rugproblemen niet oorzakelijk, doch symptomatisch is en dat de arteriële hypertensie niet ernstig is en 

enkel op langere termijn een risicofactor vormt, zodat de eventuele niet-beschikbaarheid in het thuisland 

niet betekent dat eerste verzoeker onmenselijk of vernederend zou worden behandeld. Uit deze 

overwegingen blijkt dat er wel degelijk een grondig onderzoek werd gevoerd en dat de arts-attaché noch 

de gemachtigde van de staatssecretaris onzorgvuldig of onredelijk te werk zijn gegaan door te 

concluderen dat het medisch probleem niet als grond weerhouden kan worden om een verblijfs-

machtiging toe te kennen in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

3.17. Er werd geen schending aangetoond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De bestreden 

beslissing steunt op deugdelijke feitelijke en juridische overwegingen. Verzoekers maken niet aanneme-
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lijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris met bepaalde elementen geen of onvoldoende rekening 

zou hebben gehouden of dat de motieven in kennelijke wanverhouding staan tot de feiten. De 

motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel werden niet geschonden. 

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, 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 zesentwintig juni tweeduizend veertien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 

 


