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 nr. 128 033 van 8 augustus 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 , thans de minister van 

Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIDE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 5 februari 2014 

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

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

Integratie en Armoedebestrijding  van 3 december 2013 houdende het verwerpen van het verzoek tot 

verblijfsverlenging en het niet verlengen van het BIVR. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 april 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 april 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. VANDERSTRAETEN, die loco advocaat S. COPINSCHI 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De thans bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

Mijnheer de Burgemeester, 

[….] Onder verwijzing naar de aanvraag die op datum van 18.02.2013 bij onze diensten werd ingediend 

tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan 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, ingesteld door artikel 5 van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980, en in toepassing van artikel 13 van de wet van 15 
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december 1980, gewijzigd door artikel 12 van 15 september 2006, deel ik u mee dat, overeenkomstig 

artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) en art. 13 §3, 2° van de wet van 

15 december 1980, aan dit verzoek tot verblijfsverlenging geen gunstig gevolg kan worden gegeven.  

Overwegende dat betrokkenen een aanvraag tot verblijfsmachtiging bij onze diensten hebben ingediend 

op basis van genoemd artikel 9ter op 09.02.2010 en 07.05.2010. Dat dit verzoek door onze diensten op 

05.05 2010 gegrond werd verklaard waarna betrokkenen in het bezit werden gesteld van een bewijs van 

inschrijving in het vreemdelingenregister geldig van 16.06.2011 tot 31.05.2012, verlengd op datum van 

21.08.2012, dit BIVR mag niet langer verlengd worden. 

Reden(en) : 

Overwegende dat evenwel de omstandigheden op grond waarvan de machtiging oorspronkelijk werd 

toegestaan niet langer bestaan, of dat deze zodanig zijn gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig is 

(artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980), waarbij werd nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend 

en niet-voorbijgaand karakter heeft. 

Er worden medische elementen aangehaald voor A.K.. De arts-attaché evalueerde deze gegevens op 

27.11.2013 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat "uit het voorgelegd medisch 

dossier met kan 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 beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. Derhalve is er vanuit medisch standpunt 

dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland." 

Dat derhalve, gezien hoger gemaakte vaststellingen, het niet langer blijkt 

1) dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit, of 

2) 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 geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar haar land van herkomst of het land waar de 

betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese rîchtlijn 2004/83/EG, noch op het 

artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister dat werd afgegeven aan betrokkenen dient door 

uw diensten te worden ingehouden. 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan betrokkenen te willen overhandigen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekers stellen in een enig middel onder andere dat, terwijl uit de aan het bestuur voorgelegde 

medische attesten onmiskenbaar blijkt dat een gecombineerde hertransplantatie van lever en nieren 

nodig is, de mogelijkheid daartoe in het land van herkomst door de arts-adviseur niet werd onderzocht. 

Zij leiden daaruit onder meer de schending van de formele motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel af.  

 

2.2. De verwerende partij betoogt in haar nota wat volgt: 

 

“De beschouwingen van verzoekende partij zijn weinig ernstig en kunnen geenszins worden 

aangenomen. 

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. 

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 motieven van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing worden gelezen 

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). 

De verwerende partij laat gelden dat uit de motieven van de bestreden beslissing inderdaad afdoende 

blijkt om welke redenen de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding heeft beslist dat het BIVR niet langer kan worden 

verlengd op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

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

de materiële motiveringsplicht betreft, laat verweerder gelden dat het loutere gegeven dat verzoekende 

partij medische attesten van haar behandeld geneesheer voorlegt, uiteraard niet maakt dat haar 

verblijfsrecht zonder meer dient te worden verlengd. 

Verweerder laat gelden dat artikel 9 van het KB van 17.05.2007 als volgt luidt: 

“De vreemdeling die gemachtigd werd tot beperkt verblijf op grond van artikel 9ter van de wet, wordt 

geacht niet meer te voldoen aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden in de zin van artikel 13, § 3, 

2°, van de wet, indien de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend, niet langer 

bestaan, of zodanig zijn gewijzigd dat deze machtiging niet langer nodig is. Er dient hierbij te worden 

nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand 

karakter hebben” (onderlijning toegevoegd). 

Terwijl artikel 9ter §1 het volgende bepaalt: 

“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.” (onderlijning toegevoegd) 

In casu heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris de arts-adviseur om een advies verzocht. De 

arts-adviseur heeft de medische aandoeningen van de verzoekende partij onderzocht, en is deze tot de 

volgende vaststellingen gekomen: 

- de trombopenie betreft een multifunctioneel probleem dat op dit moment stabiel is en geen speciale 

aanpak vereist; 

- een cyste is per definitie een benigne aandoening, terwijl er geen nood is aan medicamenteuze of 

chirurgische behandeling van de cysten 

- de galblaaslithiase behoeft geen medicamenteuze of chirurgische behandeling; 

- verzoekende partij onderging een appendectomie en een hysterectomie, die geen complicaties hebben 

veroorzaakt waarvoor een behandeling of verdere opvolging vereist is; 

- er is een recente reactivatie van de hepatitis C (na een levertransplantatie in juli 2012). Deze 

aandoening kan niet behandeld worden wegens de aanwezige nierinsufficiëntie en zal op langere 

termijn leiden tot nood aan een levertransplantatie, terwijl er in het voorgelegd dossier evenwel geen 

aanwijzingen zijn dat deze ingreep dringend noodzakelijk is en op korte termijn moet worden uitgevoerd; 

- de aanwezige terminale nierinsufficiëntie wordt behandeld met hemodialyse. 

In het advies van 22.11.2013 heeft de arts-adviseur vastgesteld dat de toestand van verzoekende partij 

op dit moment stabiel is en er een duidelijke verbetering is van haar toestand ten opzichte van de 

toestand vóór de transplantatie. 

Verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden. Met haar vage beschouwingen en loutere 

verwijzing naar een attest van haar eigen arts, toont verzoekende partij niet aan dat de arts-adviseur op 

kennelijk onredelijke wijze tot zijn advies is gekomen. 

Het loutere gegeven dat de arts-adviseur een ander oordeel heeft dan de behandelend arts, maakt op 

zich niet dat het advies kennelijk onredelijk is. 

Terwijl verzoekende partij niet dienstig kan voorhouden dat de behandelende arts eveneens 

verduidelijkte dat ‘de vitale prognoses van de verzoekster op gemiddelde termijn sterk bedreigd is’. 

Verzoekende partij haar beschouwingen als zou de arts-adviseur rekening moeten houden met de 

hypothetische medische gevolgen in de toekomst bij een terugkeer naar het land van herkomst, zijn 

geenszins als ernstig te beschouwen. 

Zie dienomtrent: 

“Uit artikel 9ter van de Vreemdelingenwet kan immers niet worden afgeleid dat ook rekening moet 

worden gehouden met de loutere hypothese dat een vreemdeling in de toekomst ziek zou kunnen 

worden en met de vraag of een persoon die heden geen medische behandeling nodig heeft in de 

toekomst in zijn land van herkomst de nodige medische behandeling zal kunnen krijgen. (…) Artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet voorziet ook niet dat de vraag of een vreemdeling de mogelijkheid heeft om 

op regelmatige tijdstippen een medisch onderzoek te ondergaan ten einde eventuele ziektes die zouden 

kunnen opduiken te ontdekken, bij de beoordeling van een aanvraag om machtiging tot verblijf dient te 

worden betrokken.” (R.v.V. nr. 96.555 d.d. 04.02.2013) 

Verder laat verweerder gelden dat het advies van de arts-adviseur met betrekking tot de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de medische zorgen als volgt luidt: 

“Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in Armenië 

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

administratief dossier van de betrokkene): 
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(1) Informatie afkomstig uil de MedCOI-databank van plaatselijke artsen die werkzaam zijn in het land 

van herkomst en die gecontracteerd zijn door het bureau van de medische adviseurs van het 

Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van met uniek 22/0212013 

referentienummer AM-2797-2013. 

(2) informatie afkomstig uit de MedCOI-databank van plaatselijke artsen die werkzaam zijn in het land 

van herkomst en die gecontracteerd zijn door het bureau van de medische adviseurs van het 

Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van met uniek 16/07/2013 

referentienummer AM-2936-201 3. 

(3) informatie afkomstig uit de MedCOI-databank1 van plaatselijke artsen die werkzaam zijn in het land 

van herkomst en die gecontracteerd zijn door het bureau van de medische adviseurs van het 

Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van met uniek 12107/2013 

referentienummer AM-2920-2013. 

(4) Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank van plaatselijke artsen die werkzaam zijn in het land 

van herkomst en die gecontracteerd zijn door het bureau van de medische adviseurs van het 

Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van met uniek 09/09/2013 

referentienummer AM-3023-2013. 

Betreffende de behandeling: 

Tacrolimus (Prograft®) en methylprednisolon (Medrol®) zijn beschikbaar in het land van herkomst 

volgens (3). 

Tramadol (Tradonal®) is beschikbaar volgens (2). Paracetamol is beschikbaar volgens (2). Pantoprazol 

is beschikbaar volgens (2) en (3). Bumetanide kan vervangen worden door furosernide. Dit is 

beschikbaar volgens (4). 

Betreffende de zorgen: 

Volgens (1) is een regelmatige opvolging door een gastro-enteroloog mogelijk in het land van herkomst. 

Volgens (3) en (4) is opvolging door een nefroloog aanwezig in het land van herkomst. Hemodialyse is 

mogelijk volgens (4). 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in Armenië 

Verwijzend naar de Nota Toegankelijkheid van de zorgen in het herkomstland of land van gewoonlijk 

verblijf d.d. 15/05/2013: 

Een bepaald type gezondheidszorgen en zorgen voor welbepaalde aandoeningen wordt door do staat 

betaald. Daarnaast krijgen mensen die behoren tot bepaalde sociaal kwetsbare groepen een breder 

pakket van zorgen gratis. in de andere gevallen moeten do burgers zelf betalen voor zorgen. Er is geen 

algemene ziekteverzekering maar onderstaande staatstussenkomsten zijn automatisch van toepassing 

op alle Armeense burgers. 

Het pakket gratis gezondheidszorg (zorgen en medicatie) dat voor iedereen van toepassing is 

(basiszorg)2: 

• Noodhulp (spoed) 

• Ambulante en poliklinische zorgen, onder andere onderzoeken en behandelingen door niet- 

gespecialiseerde artsen (generalisten/huisartsen), radiografieën laboratorium-analyses. 

Onder de categorie ambulante en poliklinische zorgen vallen zorgen door oa. nefrologen en 

gastroenterologen. 

• Nierproblemen (inclusief dialyse) 

Sociaal kwetsbare groepen, zoals arme families met weinig middelen en hoge vaste kosten (bv. zieke 

terugkeerder) komen in aanmerking voor de gratis gezonheidszorg.4 

Wat betreft de sociale zekerheid is er hulp voor personen die als werkloos geregistreerd zijn. Dit zijn 

mensen die geen werk hebben, werk zoeken en ten minste 1 jaar gewerkt hebben. Zij krijgen een 

werkloosheidsuitkering gedurende maximaal 1 leer. Deze mensen kunnen ook beroepsopleidingen 

volgen en worden begeleid naar een job. 

Voor arme families is er een familiale sociale uitkering. De uitkering wordt aangepast aan de graad van 

armoede en de samenstelling van het gezin. Hoe moeilijker de situatie, hoe hoger de uitkering. 

Er is een invaliditeitspensioen voor mensen die deels of volledig invalide verklaard worden en minstens 

5 jaar in officiële loondienst gewerkt hebben. Voor wie niet aan deze 5 jaar komt, is er een sociaal 

invaliditeitspensioen vanaf 66 jaar. 

Er is een ouderdomspensioen voor mannen vanaf 63 jaar, voor vrouwen vanaf 62,5 jaar. Voorwaarde is 

25 jaar officieel in loondienst gewerkt hebben. Voor wie minder dan 5 jaar in officiële loondienst gewerkt 

heeft, is er een sociaal ouderdomspensioen. 

Er is noodzaak tot mantelzorg. Doch lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Armenië, het land 

waar zij ruim 55 jaar verbleef geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie zij terecht 

zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar en/of voor 

(tijdelijke) financiële hulp. 
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Verder kan betrokkene ook op IOM beroep doen voor de REAB-procedure (procedure voor de 

Terugkeer en Emigratie van Asielzoekers uit België). Indien betrokkene specifieke bijstand (bvb 

medische bijstand) nodig heeft kan zij vergezeld worden door een (medische) begeleider tot aan de 

eindbestemrning.6 

Bovendien legt betrokkene geen enkel bewijs voor dat men niet in staat is te reizen, waardoor kan 

aangenomen worden dat een terugkeer naar Armenië mogelijk is. 

Concluderend kan gesteld worden dat de nodige zorgen toegankelijk zijn in Armenië. 

Conclusie 

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 beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland. 

De verblijfsmachtiging is niet langer nodig vermits er een blijvende verbetering is van de 

gezondheidstoestand.”(onderlijning en vetschrift toegevoegd) 

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt duidelijk dat de gezondheidsproblemen die werden 

aangehaald door verzoekende partij geen actuele aandoeningen uitmaken die een reëel risico inhouden 

voor haar leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling en dit gelet op het gegeven dat er in Armenië behandeling 

en opvolging beschikbaar en toegankelijk is, terwijl verzoekende partij ook kan reizen naar dit land. 

“ In artikel 9ter van de Vreemdelingenwet is immers niet vastgelegd dat verweerder dient na te gaan of 

de medische behandeling die in een bepaald land kan worden verstrekt van een niveau is dat 

vergelijkbaar is met dat in België of even snel en eenvoudig als dat het geval is in België kan opgestart 

worden. Voormelde bepaling voorziet slechts dat moet worden nagegaan of een adequate, en derhalve 

geschikte, behandeling mogelijk is. De Raad merkt op dat een ambtenaar-geneesheer vaststelde dat dit 

in voorliggende zaak het geval is.” (R.v.V. nr. 101.952 van 29 april 2013) 

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt duidelijk dat daarbij rekening werd gehouden met de 

medische verslagen die verzoekende partij heeft voorgelegd, terwijl de arts-adviseur ook verwijst naar 

de verschillende door hem geraadpleegde bronnen, die ofwel online consulteerbaar zijn, ofwel kunnen 

worden nagegaan in het administratief dossier. 

Gelet op het feit dat de ambtenaar-geneesheer adviseert dat er geen bezwaar is vanuit medisch 

oogpunt naar een terugkeer naar Armenië, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de 

federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding om 

het advies van de ambtenaar-geneesheer te volgen. 

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

te stellen van de ambtenaar-geneesheer 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. 

Dat verzoekende partij en haar behandelende arts meent dat zij niet terug kan keren naar haar 

herkomstland, maakt op zich niet dat de gemachtigde van de Staatssecretaris op kennelijk onredelijke 

wijze tot de bestreden beslissing zou zijn gekomen. In casu toont verzoekende partij niet aan dat de 

bestreden beslissing of het advies van de arts-adviseur kennelijk onredelijk zouden zijn. 

Terwijl, het weze andermaal herhaald, de arts-adviseur in deze zaak vaststelde, en dit enkel op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, dat verzoekende partij niet lijdt aan een aandoening die een 

ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische 

zorgen bestaan in het herkomstland. 

Verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden. 

Voorts laat verweerder gelden dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet geenszins gewag maakt van 

een vereiste van deskundigheid in hoofde van de arts-adviseur, zodat de verzoekende partij haar kritiek 

dienaangaande niet kan worden aangenomen. 

“Uit voormeld wetsartikel blijkt dus dat de beoordeling dient te gebeuren door hetzij een ambtenaar-

geneesheer, hetzij door een geneesheer. Van enig specialisme wordt hier geen gewag gemaakt. 

Bovendien blijkt uit hetzelfde wetsartikel dat de geneesheer, zo hij het nodig acht, zich kan laten bijstaan 

door deskundigen.” (R.v.V. nr. 69.400 van 28 oktober 2011) 

Evenmin kan de verzoekende partij voorhouden dat de arts-adviseur een specialist diende te 

raadplegen, vermits de arts-adviseur niet over de vereiste bevoegdheden zou beschikken om de 

verzoekende partij haar gezondheidstoestand te onderzoeken. De verzoekende partij haar 

beschouwingen missen elke grondslag. 

Terwijl verzoekende partij evenmin kan worden gevolgd waar zij voorhoudt dat door de arts-adviseur ten 

onrechte niet werd overgegaan tot bijkomend onderzoek van verzoekende partij, terwijl de arts-adviseur 

ook geen advies zou hebben gevraagd van een arts specialist. 
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In de voorbereidende werken (Wetsontwerp tot wijziging van de wet dd. 15.12.1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Memorie 

van Toelichting, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 2478/1, p. 34-36) wordt betreffende de beoordeling door 

de arts-adviseur het volgende gesteld: 

“De appreciatie van de bovenvermelde elementen wordt overgelaten aan een ambtenaar-geneesheer 

die een advies verschaft aan de ambtenaar die de beslissingsbevoegdheid heeft over de 

verblijfsaanvraag. Deze ambtenaar-geneesheer behoort administratief wel tot de Dienst 

Vreemdelingenzaken, maar wordt volledig vrijgelaten in zijn appreciatie van medische elementen, 

waarbij de eed van Hippocrates geldt. De ambtenaar-geneesheer kan ook, indien hij dat noodzakelijk 

acht, bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

Indien de medische toestand van betrokkene op een duidelijke wijze vastgesteld kan worden op basis 

van het dossier van betrokkene - bijv. de betrokken medische attesten wijzen op een kankerpatiënt in 

terminale fase - zou het mensonterend zijn om betrokkene nog te gaan onderwerpen aan bijkomende 

onderzoeken. In dit geval is het ook overbodig om het bijkomend advies van deskundigen te gaan 

inwinnen. Het is evenmin nodig om betrokkene te gaan onderzoeken of het advies van deskundigen te 

gaan inwinnen indien niet duidelijk is wat de medische situatie is van betrokkene, maar vaststaat dat de 

situatie niet ernstig is (bijv. het medisch attest vermeldt dat betrokkene twee dagen het bed moet 

houden). 

In het tegenovergesteld geval, namelijk indien het attest vermeldt dat betrokkene gedurende lange tijd 

bedlegerig is, maar het niet duidelijk is wat zijn precieze medische toestand is, is onderzoek van 

betrokkene wel aangewezen.” (onderlijning en vetschrift toegevoegd). 

Uit de wettekst van art. 9ter §1 van de Vreemdelingenwet dd. 15.12.1980 en uit de toelichting in de 

voorbereidende werken, blijkt onbetwistbaar dat de beoordeling van de door de vreemdeling 

voorgelegde medische attesten toekomt aan de arts-adviseur, die volledig vrij wordt gelaten: 

- in zijn beoordeling / appreciatie van de medische elementen (waarbij de eed van Hippocrates geldt), 

- in zijn beoordeling of hij aan de hand van de voorgelegde gegevens een advies kan verschaffen aan 

de gemachtigde van de Staatssecretaris (hetgeen ook blijkt uit het gebruik van het begrip ‘kan 

bijkomend advies inwinnen’, ‘indien hij dat noodzakelijk acht’). 

Voor de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en artikel 3 van het EVRM is het 

geenszins van doorslaggevende betekenis of de behandelende artsen een bijzondere expertise hebben 

inzake de aandoening van betrokkene en de arts- adviseur (misschien) niet. 

De arts-adviseur is belast met een specifieke wettelijke opdracht in het kader van artikel 9ter, §3, 4° van 

de Vreemdelingenwet. Zijn taak is om na te gaan of de betrokken vreemdeling lijdt aan een ziekte die 

ziekte kennelijk beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter § 1, eerste lid, die aanleiding 

kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 

Aldus heeft de arts-adviseur in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet én artikel 3 EVRM (zie 

infra) een specifieke controletaak, die uiteraard volledig losstaat van de genezende taak van de 

behandelende arts van de betrokken vreemdeling. 

“De eerste wijziging heeft als doel om de ontvankelijkheidsvoorwaarde te verstrengen en op die manier 

oneigenlijk gebruik tegen te gaan. 

Het betreft meer bepaald de tussenkomst van de ambtenaar-geneesheer van de Dienst 

Vreemdelingenzaken in de ontvankelijkheidsfase. Deze “medische filter” laat de Dienst 

Vreemdelingenzaken toe om de aanvraag onontvankelijk te verklaren indien de DVZ-arts in een advies 

vaststelt dat de ziekte een manifest gebrek aan ernst vertoont en geen aanleiding kan geven tot een 

verblijfsmachtiging. Zal rekening worden gehouden met de geschiktheid van de persoon om zich te 

verplaatsen Dergelijk advies van de geneesheer kan sneller worden geproduceerd dan een advies ten 

gronde. Bovendien heeft deze “medische filter” een belangrijk ontradend effect aangezien het attest van 

immatriculatie voortaan enkel zal worden afgegeven aan ernstige zieken voor wie de procedure 

werkelijk bedoeld is.” (Parl. St. Kamer, 2011-2012, DOC 53-1824, p. 4) 

Het berust bij bijgevolg bij de discretionaire bevoegdheid van de arts-adviseur om te beslissen om de 

verzoekende partij al dan niet nog aan een bijkomend medisch onderzoek te onderwerpen, doch in casu 

heeft deze dit kennelijk niet nodig geacht om tot een deugdelijke beslissing te komen. 

Verzoekende partij beperkt zich desbetreffend ook tot loutere beweringen en toont op geen enkele wijze 

aan waarom een medisch onderzoek een ander licht kan werpen op de zaak. 

 “De bestreden beslissing steunt zich voor deze conclusie op het medisch advies van de ambtenaar-

geneesheer, die zoals blijkt uit het administratief dossier zich heeft gesteund op het door verzoeker 

bijgebracht verslag van de specialist. Artikel 9ter, §1, tweede alinea voorziet dat er een advies wordt 

verschaft door een ambtenaar-geneesheer die zonodig de vreemdeling kan onderzoeken en bijkomend 

advies kan inwinnen van deskundigen. Het is aan de ambtenaar-geneesheer aldus toegestaan om zich 

voor zijn advies louter te baseren op de neergelegde medische attesten zonder de vreemdeling zelf te 
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onderzoeken indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder een eigen onderzoek een 

onderbouwd advies kan geven” (R.v.V. nr. 41 432 van 7 april 2010) 

De beschouwingen van verzoekende partij missen elke feitelijke en juridische grondslag. 

Verzoekende partij houdt verder vaag en summier voor dat niet alle certificaten en medische 

documenten onderzocht zijn, doch zij geeft niet aan welke stukken die zij heeft voorgelegd, niet werden 

onderzocht door de gemachtigde van de staatssecretaris of de arts-adviseur. Het komt niet aan de 

Raad, die optreedt als annulatierechter toe, om dit zelf verder te onderzoeken indien verzoekende partij 

in gebreke blijft aan te geven met welke stukken geen rekening werd gehouden. 

Verder houdt verzoekende partij voor dat zij niet onderzocht werd door een gespecialiseerde 

geneesheer-raadsman. 

Verweerder herhaalt dat de arts-adviseur niet van een bijzondere expertise moet blijk geven (zie 

hierboven), terwijl verzoekende partij evenmin aantoont dat de arts-adviseur verplicht zou zijn 

verzoekster persoonlijk te onderzoeken. Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet houdt geen zulke 

verplichting in. 

“De bestreden beslissing steunt zich voor deze conclusie op het medisch advies van de ambtenaar-

geneesheer, die zoals blijkt uit het administratief dossier zich heeft gesteund op het door verzoekster 

bijgebracht verslag van de specialist. Artikel 9ter, §1, tweede alinea voorziet dat er een advies wordt 

verschaft door een ambtenaar-geneesheer die zonodig de vreemdeling kan onderzoeken en bijkomend 

advies kan inwinnen van deskundigen. Het is aan de ambtenaar-geneesheer aldus toegestaan om zich 

voor zijn advies louter te baseren op de neergelegde medische attesten zonder de vreemdeling zelf te 

onderzoeken indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder een eigen onderzoek een 

onderbouwd advies kan geven.” (R.v.V.nr. 41 432 van 7 april 2010) 

“Het feit dat de verzoekster heeft aangeboden om in te gaan op iedere contactname van de ambtenaar-

geneesheer, impliceert zoals de verweerder terecht opmerkt niet dat de ambtenaar-geneesheer hierop 

moet ingaan.” (R.v.V. nr.91.381 dd. 19.11.2012) 

“het mogelijk gegeven dat verzoeker aanbood om een medisch onderzoek te ondergaan en nadere 

toelichting te verschaffen aangaande zijn medische situatie maakt niet dat de arts-adviseur wiens advies 

de verwerende partij gevraagd heeft, verplicht is hierop in te gaan.” (R.v.V. nr. 96.119 dd. 30.01.2013) 

Terwijl de bewering dat geen rekening is gehouden met de attesten van de behandelend gastro-

enteroloog, bewering die gesteund is op het gegeven dat de arts-adviseur tot een ander besluit komt 

dan de gastro-enteroloog van verzoekster, een loze bewering vormt die niet kan worden weerhouden. 

Vanzelfsprekend vermag de arts-adviseur, die een specifieke controletaak heeft in het licht van artikel 

9ter van de wet en artikel 3 EVRM, tot een andere conclusie te komen dan de behandelend gastro-

enteroloog, zonder dat hij hiervoor een specialist dient te raadplegen of moet overleggen met de 

behandelend psychiater van verzoekster. Verzoekende partij geeft verder niet uitdrukkelijk aan met 

welke medische stukken geen rekening zou zijn gehouden. 

De verwijzing naar een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet dienend, temeer 

gezien de duidelijke cassatierechtspraak van de Raad van State (zie o.m. arrest nr. 225.353 van 6 

november 2013). 

Ook de verwijzing naar oudere rechtspraak van de Raad van State, waarbij verzoekende partij niet 

aantoont dat er aan deze arresten gelijkaardige omstandigheden ten grondslag liggen, is niet dienstig. 

Terwijl in casu uit het advies van de arts-adviseur duidelijk blijkt dat deze heeft vastgesteld dat 

verzoekster kan reizen, en dat de medische zorgen en opvolging in Armenië beschikbaar en 

toegankelijk is. Verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden, in strijd met de duidelijke 

motieven van het advies van de arts-adviseur van 22.11.2013 

Terwijl de beschouwingen inzake het verwijderen van vreemdeling in strijd met artikel 3 EVRM, evenmin 

ter zake zijn, nu de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel bevat. 

De verwerende partij besluit dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie geheel terecht, met verwijzing naar het advies van de arts-adviseur, heeft 

beslist dat het BIVR niet langer kon worden verlengd. 

Verzoekende partij toont niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris hierbij kennelijk onredelijk 

of onzorgvuldig zou hebben gehandeld, noch toont zij aan dat de bestreden beslissing onvoldoende 

gemotiveerd zou zijn. 

Terwijl er ook geen sprake is van een “manifeste beoordelingsfout”. 

De beschouwingen van de verzoekende partij falen in rechte. 

De uiteenzetting van verzoekende partij kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden 

beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij 

een overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond.” 
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2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op 

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

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de minister/staatssecretaris bij het 

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

dienstige stukken.  

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat 

de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden. 

 

Aan de verplichting tot formele motivering kan ook voldaan worden door te verwijzen naar andere 

documenten die aan betrokkene medegedeeld zijn. Minstens is dan wel vereist dat die andere 

documenten op hun beurt afdoende gemotiveerd zijn, zodat moet worden nagegaan of de bedoelde 

stukken zelf voldoen aan de vereisten van de formele motiveringsplicht (RvS 25 juni 2009, nr. 194.656, 

stad Lokeren). In casu is de bestreden beslissing volledig opgehangen aan het advies van de arts-

adviseur van 27 november 2013. Derhalve moet worden nagegaan of dit advies voldoet op het vlak van 

de formele motivering en of het naleven van de zorgvuldigheidsplicht eruit blijkt. De relevante passages 

ervan  luiden als volgt: 

 

“Graag kom ik terug op uw vraag tot herevaluatie van het medisch dossier voorgelegd door voornoemde 

persoon in het kader van een aanvraag tot verlenging van de verblijfsmachtiging. 

Er werd reeds eerder een advies verleend door collega dr. D. (d.d. 27/04/2011} omwille van levercirrose 

met oesofagale varices en (lever)transplantatie nood. 

Hiervoor maak Ik gebruik van de attesten die ons werden bezorgd sinds het vorig advies: 

• Het medisch attest d.d. 13/01/2012 ingevuld door Dr. G., gastro-enteroloog: progressieve 

achteruitgang van de klachten van gedecompenceerde cirrose. Een levertransplantatie is nodig. 

• Het medisch verslag d.d. 27/11/2012 opgesteld door <niet vermeld>: levertransplant werd 

uitgevoerd op 21/07/2012. De betrokkene ondergaat postoperatieve dialyse. De evolutie is gunstig. Een 

beeld van pancytopenie is aanwezig, waarvoor de betrokkene naar de hematoloog werd verwezen. 

• Het medisch getuigschrift d.d. 07/12/2012 ingevuld door Dr. A.: nierinsufficiëntie. Een medicatiestop 

zou levensbedreigend zijn, Mantelzorg zou nodig zijn. 

• Het standaard medisch getuigschrift d.d. 10/12/2012 ingevuld door Dr. D., transplantatie arts: 

terminale nierinsufficiëntie met nood tot dialyse. De medicamenteuze behandeling en de dialyse zijn 

essentieel. Mantelzorg zou nodig zijn. 

• Het standaard medisch getuigschrift d.d. 05/05/2013 ingevuld door dr. G, nefroloog: virale hepatitis 

C waarvoor levertransplantatie. De betrokkene wordt behandeld met hemodyalise wegens 

nierinsufficiëntie. De betrokkene staat op een transplantatie lijst voor een niertransplant. 

• Het medisch getuigschrift d.d. 26/06/2013 opgesteld door dr. B, dr. D., dr. G. van de 

transplantatieteam: er is een recente verslechtering opgetreden van de toestand van de betrokkene met 

terugkeer van hepatitis C op de greffe. 

Na de aanvraag van de actualisatie d.d. 08/10/2013 (vraag voor recente verslagen van de specialist en 

recente bloedafnames werden ons volgende getuigschriften bezorgd: 

• Het medisch getuigschrift d.d. 06/02/2013 opgesteld door het transplantatieteam: er is geen contra- 

indicatie voor een niertransplantatie. De betrokkene voelt zich goed. 

• Het medisch getuigschrift d.d. 25/06/2013 opgesteld door dr. <onduidelijk> gastro-enteroloog: de 

betrokkene werd opgenomen voor leverbiopsie wegens verandering van de levertesten, daling van de 

stollingsparameters en het verschijning van ascites. Het betreft waarschijnlijk een recidief van hepatitis 

C op de greffe. De betrokkene lijdt aan chronische nierinsufficiëntie, anemie en trombocytopenie. In de 

voorgeschiedenis worden een galblaaslithiase, een oesofagitis graad A, een cyste van de pancreas, een 

appendectomie en een hysterectomie vermeld. 
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• Het medisch getuigschrift d.d. 03/07/2013 opgesteld door dr. <onduidelijk>: biopsie toont een beeld 

van acute hepatitis met periportale fibrose. De gastroscopie toont afwezigheid van de oesophagale 

varices. De betrokkene zou een kandidate zijn voor een gecombineerde lever/nier transplantatie. Er zijn 

geen behandelingsopties voor hepatitis C. 

• Het medisch getuigschrift d.d.05/08/2013 opgesteld door dr. <onduidelijk>: recidief van cirrose post- 

hepatitis C op de greffe met beperkte ascites. Echografie toont een schildkliercyste. 

• Het medisch getuigschrift d.d. 21/08/2013 opgesteld door dr. <onduidelijk>: situatie is stabiel. 

• Het standaard medisch getuigschrift d.d. 21/10/2013 opgesteld door dr. B., gastro-enterotoog: 

cirrose van de greffe, nierinsufficiëntie, trombopenie met nood aan immunosuppressie. 

• Het medisch getuigschrift d.d 21/10/2013 opgesteld door dr. B: nierinsufficiëntie, cirrose van de 

greffe 4 maanden na transplantatie. De enige curatieve optie is nier- en levertransplantatie. 

• Het medisch getuigschrift d.d. 21/10/2013 opgesteld door dr. <onduidelijk>: cirrose van de greffe. 

• De aanvraag voor bloedafname d.d. 21/10/2013 ingevuld door dr. Boon: aanvraag voor de dosering 

van immunosuppressiva. 

Niet tegenstaande de expliciete vraag naar bloedresultaten in het kader van de actualisatie, werden 

geen overzichtelijke bloeduitslagen opgestuurd. 

Actuele aandoening(en) met behandeling 

• Oorspronkelijk een gunstige evolutie na de transplantatie met een trage vermindering van de 

leverfunctie. 

• De aanwezige terminale nierinsufficiëntie wordt behandeld met hemodialyse. 

• Trombopenie. 

• In de voorgeschiedenis weerhouden we oesophagitis graad A, een galblaasfithiase, een 

appendectomie en een hysterectomie. 

• Aanwezigheid van een schildkliercyste. 

• Aanwezigheid van een pancreascyste. 

• De medicamenteuze behandeting op 10/12/2012 bestond van tacrolimus (Prograft®), 

methyfprednisolon (Medrol®), pantoprazol (Pantomed®), bumetanide (Burinex®) en 

tramadol+paracetamol (Zaidiar®). 

Trombopenie wordt in de ter beschikking gestelde getuigschriften beschreven als een multifactorieel 

probleem dat op dit moment stabiel is. Deze problematiek vereist geen speciale aanpak en er is geen 

contra-indicatie voor een zware ingreep, 

Bij de betrokkene worden cysten van de schildklier en de pancreas beschreven. Een cyste is per 

definitie een benigne aandoening. Er is volgens de ter staving van de aanvraag voorgelegde 

getuigschriften geen nood aan medicamenteuze of chirurgische behandeling van deze cysten. Deze 

cysten vormen actueel geen reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene. 

Bij de betrokkene wordt galblaaslithiase in de voorgeschiedenis vermeld. Deze aandoening behoeft 

volgens de beschikbare getuigschriften geen medicamenteuze of chirurgische behandeling en vormt 

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

Gezien de betrokkene op dit moment geen behandeling neemt voor de trombopenie, een 

pancreascyste, een galblaaslithiase en de schildkliercyste kan de betrokkene niet onmenselijk of 

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

De betrokkene onderging een appendectomie en een hysterectomie. Er zijn geen aanwijzingen dat er 

na deze ingrepen complicaties zijn ontstaan die een behandeling vereisen . Ik beschouw deze 

problematiek als genezen. Deze problematiek vereist geen verdere behandeling of opvolging. 

De betrokkene leed aan een hepatitis C. Deze aandoening kon niet behandeld worden wegens toen al 

aanwezige nierfunctiedaling. De toestand van de betrokkene ging snel achteruit met aanwezigheid van 

slokdarm varices en van een flapping tremor. De betrokkene kreeg een levertransplantatie in juli 2012. 

De toestand van de betrokkene verbeterde duidelijk na de transplantatie. Volgens de beschikbare 

getuigschriften is er sprake van een recente reactivatie van de hepatitis C. Ik beschik over tegenstrijdige 

resultaten over de ernst van de aantasting van de greffe. Het verslag van de leverbiopsie spreekt over 

een actieve hepatitis met periportale fibrose, de behandelende arts beschrijft echter een cirrose. Ik 

vermeld dat het om een reactivatie van het hepatitis C virus gaat en niet om een complicatie. De 

reactivatie was te verwachten gezien hepatitis C niet genezen kon worden voor de ingreep. De 

gastroscopie toonde afwezigheid van slokdarmvarices. Er wordt geen vermelding gemaakt van flapping 

tremor. Ascites werd vastgesteld en wordt behandeld met een vochtafdrijver. Ik beschik niet over 

resultaten van de bloedafname om de evolutie van de leverwaarden te kunnen inschatten. Uit de ter 

staving van de aanvraag voorgelegde getuigschriften blijkt een réactivatie van het hepatitis C virus met 

aanwezigheid van ascites en fibrose van de lever volgens de biopsie. Deze aandoening kan niet 

behandeld worden wegens de aanwezige nierinsufficiëntie en zal op langere termijn leiden tot nood aan 

een levertransplantatie. Er zijn echter geen aanwijzingen in het voorgelegd dossier dat deze ingreep 

dringend noodzakelijk is en op zeer korte termijn uitgevoerd moet worden. Op dit moment is de toestand 
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van de betrokkene stabiel en er Is een duidelijke verbetering van haar toestand ten opzichte van de 

toestand voor de transplantatie. 

Als essentieel weerhouden wij haar medicatie, de opvolging door een gastro-enteroloog, de opvolging 

door een nefroloog en de mogelijkheid tot uitvoeren van de hemodialyse. 

De betrokkene heeft wel nood aan mantelzorg en deze werd op zich genomen door haar familie. Deze 

zorg kan ook in het thuisland verdergezet worden door familie of kennissen. 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan worden afgeleid dat de betrokkene kan reizen. Er is 

nood aan continuïteit van de zorgverstrekking in Armenië. 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in Armenië 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

(1) Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank1 van plaatselijke artsen die werkzaam zijn in het land 

van herkomst en die gecontracteerd zijn door het bureau van de medische adviseurs van het 

Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van met uniek 22/02/2013 

referentienummer AM-2797-2013. 

(2) Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank van plaatselijke artsen die werkzaam zijn in het land 

van herkomst en die gecontracteerd zijn door het bureau van de medische adviseurs van het 

Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van met uniek 16/07/2013 

referentienummer AM-2936-2013. 

(3) Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank van plaatselijke artsen die werkzaam zijn in het land 

van herkomst en die gecontracteerd zijn door het bureau van de medische adviseurs van het 

Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van met uniek 12/07/2013 

referentienummer AM-2920-2013, 

(4) Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank van plaatselijke artsen die werkzaam zijn in het land 

van herkomst en die gecontracteerd zijn door het bureau van de medische adviseurs van het 

Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van met uniek 09/09/2013 

referentienummer AM-3023-2013. 

Betreffende de behandeling: 

Tacrolimus (Prograft®) en methylprednisolon (Medrol®) zijn beschikbaar in het land van herkomst 

volgens (3). Tramadol (Tradonal®) is beschikbaar volgens (2). Paracetamol is beschikbaar volgens (2). 

Pantoprazol is beschikbaar volgens (2) en (3). Bumetanide kan vervangen worden door furosemide. Dit 

is beschikbaar volgens (4). 

Betreffende de zorgen: 

Volgens (1) is een regelmatige opvolging door een gastro-enteroloog mogelijk in het land van herkomst. 

Volgens (3) en (4) is opvolging door een nefroloog aanwezig in het land van herkomst. Hemodialyse is 

mogelijk volgens (4).[…]” 

 

De Raad stelt vast dat verzoekers kunnen worden bijgetreden waar zij stellen dat uit het  voorgelegde 

standaard medische getuigschrift van 21 oktober 2013 van gastro-enterologe B.  blijkt dat een nieuwe 

gecombineerde lever/niertransplantatie de enige curatieve oplossing is voor verzoekster. Dit standaard 

medisch getuigschrift gaat gepaard met een schrijven van dezelfde datum ondertekend namens  het 

transplantatieteam van het Erasmus Ziekenhuis, waarin wordt toegelicht dat het volledige team tot de 

beslissing is gekomen dat de gecombineerde transplantatie noodzakelijk is “dans un delai proche” en 

dat zij te dien einde op de transplantatiewachtlijst moet worden gezet.  

 

De arts-adviseur stelt in zijn advies vast dat de reactivatie van het hepatitis C-virus met aanwezigheid 

van ascites en fibrose van de lever niet kan worden behandeld wegens de aanwezige nierinsufficiëntie 

en op langere termijn zal leiden tot de nood aan een levertransplantatie. Hij is van oordeel dat er geen 

aanwijzingen zijn in het voorgelegd dossier dat deze ingreep dringend noodzakelijk is en op zeer korte 

termijn moet worden uitgevoerd. In het advies wordt nergens geoordeeld over de gecombineerde 

lever/niertransplantatie die zich naar luidt van de aan de verwerende partij voorgelegde stukken opdringt 

“dans un delai proche”.  

 

Zonder afbreuk te doen aan de medische beoordeling van de aandoening van verzoekster, kan de Raad 

niet anders dan vaststellen dat, hoewel het werd vermeld bij de opsomming van de voorgelegde 

documenten, niet duidelijk uit het advies blijkt dat de volledige inhoud van het getuigschrift van 21 

oktober 2013 en de daarbij gevoegde bijkomende verklaring van het transplantatieteam, bij de 

beoordeling van de situatie van verzoekster werd betrokken. Immers, in deze documenten wordt 

gesproken over een gecombineerde transplantatie -en niet alleen een levertransplantatie- en wel binnen 

een korte termijn. Van twee dingen één. Ofwel moet uit het advies worden afgeleid dat de arts-adviseur 

op medische gronden heeft geoordeeld dat, niettegenstaande de hiervoor besproken documenten een 
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gecombineerde lever/niertransplantatie op korte termijn niet noodzakelijk is, maar dan kwam het hem 

toe hierover op een afdoende wijze te motiveren waarom hij een standpunt inneemt dat strijdt met 

datgene van het voltallige transplantatieteam van het Erasmus Ziekenhuis. Dat is in casu niet het geval, 

nu hij die hypothese simpelweg onvermeld laat. Ofwel moet het advies zo worden gelezen dat de arts-

adviseur de nood aan de gecombineerde hertransplantatie binnen afzienbare tijd over het hoofd heeft 

gezien. Wat er ook van zij: in het eerste geval komt een gebrek op het vlak van de formele 

motiveringsplicht aan de oppervlakte. Immers, het niet afdoende motiveren waarom het oordeel van het 

transplantatieteam niet wordt gevolgd, werkt door ten aanzien van het onderzoek naar de 

beschikbaarheid van de medische zorgen in het land van herkomst alwaar de mogelijkheid tot een 

gecombineerde hertransplantatie niet werd onderzocht. In het tweede geval leidt de vaststelling dat de 

nood aan hertransplantatie over het hoofd werd gezien tot de vaststelling dat dienvolgens ook geen 

zorgvuldig onderzoek kon gebeuren naar de beschikbaarheid van de noodzakelijke zorgen in het land 

van herkomst en meer in het bijzonder naar de mogelijkheid van een gecombineerde hertransplantatie 

binnen een afzienbare termijn.   

 

De opmerkingen van de verwerende partij brengen geen soelaas. Immers, op grond van hetgeen 

hiervoor werd vastgesteld kan de verwerende partij niet zonder meer volhouden dat het zou gaan om 

hypothetische medische gevolgen in de toekomst, die niet moeten worden onderzocht.  

 

2.4. Een schending van de formele motiveringsplicht dan wel de schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel zijn aangetoond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding  van 3 december 2013 houdende het verwerpen van het verzoek tot 

verblijfsverlenging en het niet verlengen van het BIVR wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

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

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. WIJNANTS 

 


