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 nr. 129 264 van 12 september 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X -  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 IIE KAMER, 

 

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

9 december 2013 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van 26 september 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 verklaard wordt. 

 

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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 juli 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 augustus 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. DEMEERSSEMAN, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat C. FLAMANG, die loco advocaat  C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 18 november 2011 dienden verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

1.2. De ambtenaar-geneesheer leverde ter zake een medisch advies af op 25 september 2013. 

 

1.3. Op 26 september 2013 besliste de gemachtigde om de aanvraag in toepassing van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet ongegrond te verklaren. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven als 

volgt luiden:  
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“ Mijnheer de Burgemeester, 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 18/11/2011 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

S.M.  (RR (0) 71,01.27 513-78) geboren op 27.01.1971 te Musaler  

en echtgenote: 

G.G.  (RR (0) 85.09.19 580-19) geboren op 19.09.1985 te Musaler  

en minderjarige kinderen: 

S.R. (RR (0) 04.10.27 479-58) geboren op 27.10.2004 te Etchrniadzin  

S.M. (RR (0) 08.05.06 428-12) geboren op 06.05.2008 te Etchrniadzin  

 

nationaliteit: Armenië 

adres: Meensesteenweg 120, 8800 Roeselare 

 

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

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 07/12/2011, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden: 

 

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. 

 

Overwegende dat na onderzoek door onze arts-adviseur op 25/09/2013 (zie gesloten omslag), zij 

concludeerde dat: '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 27mei 2008, Grote Kamer, nr, 26565/05, N. v. United Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr. 

30240/96, D. v, United Kingdom,)' 

 

'Uit het ter staving van de aanvraag voorgelegde medisch getuigschrift blijkt niet dat er een actuele 

directe bedreiging voor het leven van de betrokkene of een actuele kritieke gezondheidstoestand is. ER 

blijkt geen noodzaak aan monitoring van de vitale parameters noch aan een permanente medische 

bewaking om het leven van de betrokkene te verzekeren. Er blijkt niet dat het achterwege blijven van 

een eventuele lopende behandeling op korte termijn zal leiden tot een acute levensbedreiging.' 'Uit de 

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

leven of de fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een actueel reëel risico inhoudt 

op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van 

herkomst of het land waar hij verblijft. Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het land van herkomst of het land waar hij verblijft.' 

 

'Ik stel bijgevolg vast dat er geen sprake is van een ziekte (ziekten) zoals voorzien in §1, eerste lid van 

Artikel 9ter van de wet van 15december 1980 die aanleiding kan (kunnen) geven tot het bekomen van 

een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel.' 

 

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor hot leven of de fysieke integriteit, of 

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

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

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

 

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

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2D04/83/EG. noch op het artikel 3 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 
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Gezien de asielprocedure van betrokkenen nog lopende is, verzoek ik u het attest van immatriculatie dat 

aan betrokkenen 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. 

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

vreemdelingenwet, de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, de schending van het algemeen rechtsbeginsel van 

de zorgvuldigheidsplicht en tenslotte de schending van artikel 3 van het EVRM.  

 

2.2. Verzoekers lichten hun enig middel als volgt toe: “Overwegende dat de aangehaalde 

wetsbepalingen de verplichting tot formele en materiële motivering vastleggen die op de verwerende 

partij rust, net als de plicht zorgvuldig te handelen. Dat de bestreden beslissing als volgt is gemotiveerd : 

(…) Dat het advies van de arts-adviseur van 25 september 2013 aanvangt met: "lk meen het dossier 

zoals het nu voorligt te kunnen beoordelen, spijts het gebrek aan actualisering van de medische 

informatie door de aanvrager sinds 09/09/2011." Dat vooreerst dient opgemerkt te worden dat de 

aanvrager van een machtiging tot verblijf op grond van medische redenen niet verplicht is om zijn 

dossier te actualiseren. Dat de Raad van State in een recent arrest de vaste rechtspraak van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen hieromtrent bevestigt (arrest dd. 24 januari 2013, nr. 222.232): 

"(…) Dat de arts-adviseur geheel onterecht meent het medische dossier van de eerste verzoekende 

partij toch op een adequate manier te kunnen beoordelen. 

 

Dat de arts-adviseur immers stelt: "We beschikken niet over bijkomende medische 

getuigschriften/verslagen ..., ter staving en verdere uitwerking van de reumatologische, orthopedische, 

neurologische en/of neurochirurgische diagnostiek, de graad van ernst en de noodzaak tot medische 

(eventueel medisch-specialistische) behandeling/opvolging in dit verband en/of aangaande de verdere 

klinische evolutie en de verdere medische (eventuele medisch- specialistische) behandeling/opvolging 

in verband met deze rugpijn na september 2011. We beschikking evenmin over bijkomende medische 

getuigschriften/verslagen ... ter staving en verdere uitwerking van de psychiatrische diagnostiek, de 

graad van ernst en de eventuele noodzaak tot medische (psychiatrische) behandeling en/of aangaande 

een lopende regelmatige psychiatrische behandeling/opvolging en/of aangaande de verdere evolutie 

van het psychiatrisch toestandsbeeld en de eventuele medische (psychiatrische) behandeling/opvolging 

na september 2011...." 

 

Dat de arts-adviseur lijkt toe te geven dat er wegens gebrek aan bijkomende medische verslagen geen 

adequaat oordeel kan geveld worden omtrent de actualiteit van diagnose, de graad van ernst en de 

noodzaak tot medische behandeling/opvolging. Dat het oordeel van de arts-adviseur dan ook louter 

hypothetisch is, hetgeen uiteraard niet kan aanvaard worden. Dat de verwerende partij zich had moeten 

informeren over de actuele medische situatie van de eerste verzoekende partij, zodat een correct 

oordeel geveld zou kunnen worden. Dat recente medische attesten immers aantonen dat minsten de 

angstdepressie waarmee de eerste verzoekende partij kampt ernstig is en enerzijds een 

medicamenteuze behandeling en anderzijds een adequate opvolging behoeft (stuk 4, recente medische 

attesten ingevuld door dokter POBIKROWSKI waaruit blijkt dat de eerste verzoekende partij 

driemaandelijks op consultatie gaat). Dat de verzoekende partijen er eveneens op wijzen dat de eerste 

verzoekende partij voor zijn rugproblemen kinesitherapie behoeft en dat hij nog steeds opgevolgd wordt 

door gespecialiseerde geneesheren in het Stedelijk Ziekenhuis te Roeselare. 

 

Dat de arts-adviseur in haar bestreden beslissing stelt dat er niet blijkt 'dat er een actuele directe 

bedreiging voor het les/en van de betrokkene of een actuele kritieke gezondheidstoestand is' hoewel zij 

in het begin van haar advies aanhaalt dat het medisch dossier sinds datum van indiening, november 

2011, niet meer geactualiseerd werd. Dat de verwerende partij zich had moeten informeren naar de 

actuele stand van de gezondheidssituatie van de eerste verzoekende partij, vooraleer na meer twee jaar 

een beslissing te nemen, indien dit nodig werd geacht. Dat uit het advies van de arts-adviseur blijkt dat 

dit in casu nodig was, aangezien de arts-adviseur een conclusie vormt op basis van veronderstellingen, 

zonder enige objectieve grond. Dat de arts-adviseur in haar verslag zelfs een uitspraak doet omtrent de 

actuele bedreiging voor het leven alsook de actuele kritieke gezondheidstoestand, hoewel de arts-

adviseur aangeeft over geen actuele informatie te beschikken. Dat de verwerende partij per 
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aangetekend schrijven recente medische attesten had kunnen opvragen bij de verzoekende partijen, 

dan wel de behandelende geneesheer had kunnen contacteren, of zelfs de eerste verzoekende partij 

had kunnen oproepen voor een consultatie. Dat de arts-adviseur heeft nagelaten om de eerste 

verzoekende partij uit te nodigen met het oog op een individueel onderzoek. Bij gebreke daaraan zijn de 

argumenten van de arts-adviseur alleszins weinig draagkrachtig, omwille van het feit dat ze ingaan 

tegen de vaststellingen van andere (gespecialiseerde) geneesheren. Dat het advies van de arts-

adviseur dan ook niet weerhouden kan worden. 

 

Dat bovendien de arts-adviseur in kwestie, dokter Krista GOORTS, een geneesheer algemene 

geneeskunde is en dus geen enkele specialisatie heeft in psychologische of psychiatrische 

aandoeningen dan wel reumatologische, orthopedische en neurologische aandoeningen (zie de website 

van de Orde van Geneesheren, https://www.ordomedic.be/nl/zoek-een-arts), terwijl er mag verwacht 

worden dat de verwerende partij een arts-adviseur die een gedegen specialisatie heeft aanduidt 

teneinde omtrent de medische problematiek van de verzoekende partij uitspraak te doen. Dat op geen 

enkele wijze de arts-adviseur van de Dienst Vreemdelingenzaken de objectieve vaststellingen van de 

behandelende geneesheer kan tegenspreken en dus helemaal niet op gemotiveerde wijze tot de 

conclusie kan komen dat de aandoeningen van de eerste verzoekende partij geen directe bedreiging 

zou inhouden voor zijn leven of zijn fysieke integriteit, dan wel een risico op onmenselijke of 

vernederende behandelingen in de zin van artikel 9ter §1,1° van de wet van 15 december 1980. Dat 

wanneer kan worden vastgesteld dat de betrokkene lijdt aan voldoende ernstige aandoeningen, er moet 

overgegaan worden tot een ernstig onderzoek ten gronde en een persoonlijk onderzoek van de 

betrokkenen door de arts-adviseur van de Dienst 

 

Vreemdelingenzaken zoals de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen reeds heeft geoordeeld in een 

arrest nr. 74.073 van 27 januari 2012. Dat ook in een arrest nr. 77.755 van 22 maart 2012 werd 

geoordeeld dat de tegenpartij, door een beslissing te nemen die op louter formele wijze is gemotiveerd, 

maar waarbij niet wordt uiteengezet waarom men van een ander oordeel is toegedaan dan de mening 

van de specialist die de betrokkene sinds meerdere maanden volgde, er moest worden geoordeeld dat 

er een kennelijk gebrek aan formele motivering is (CCE, nr. 77.755 van 22 maart 2012); Dat de 

bestreden beslissing aldus op kennelijk gebrekkige wijze is gemotiveerd en een kennelijk gebrek aan 

formele motivering vertoont, in strijd met de artikelen 9ter §1,1° en 62 van de wet van 15 december 

1980 en de artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, in combinatie met het artikel 3 van het E.V.R.M. 

Dat de controle van de administratieve rechter zich niet beperkt tot de controle van de duidelijke 

beoordelingsfout, maar ook en voornamelijk de controle van de juistheid, van de relevantie en de 

toelaatbaarheid in rechte van de motieven omvat1. Dat derhalve de feitelijk bestaande motieven 

juridisch relevant moeten zijn, zij moeten een correcte wettelijke basis hebben, een juiste toepassing 

maken van die basis en het concrete geval dient in die rechtsbasis teruggevonden te kunnen worden. 

Dat het rechterlijk toezicht op de motieven hier alleen insluit dat de rechter nagaat of bewezen is dat de 

kwestieuze omstandigheden juist werden geïnterpreteerd (juridische juistheid der motieven). Dat het 

begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan 

het gewicht van de genomen beslissing. 

 

Dat overeenkomstig artikel 9ter van de vreemdelingenwet een vreemdeling een machtiging tot verblijf in 

het Rijk kan aanvragen, indien deze 'op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel 

risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het 

land waar hij verblijft'. Dat teneinde een beoordeling te kunnen maken omtrent de aanvraag tot 

machtiging tot verblijf op grond van medische redenen, aldus steeds de situatie in het Iand van 

herkomst of het Iand van verblijf dient worden afgetoetst, in casu Armenië, aangezien het bestaan van 

 

het bepaalde reële risico in hoofde van de aanvrager onlosmakelijk is verbonden met het gegeven of 

een behandeling in het land van herkomst mogelijk is. Dat de verzoekende partijen in hun aanvraag tot 

machtiging tot verblijf aanhaalden dat de noodzakelijk medische zorgen niet beschikbaar en toegankelijk 

zijn in hun land van herkomst, omwille van de catastrofale toestand van het gezondheidssysteem en de 

mentale gezondheidszorg in het bijzonder. Dat dit gegeven duidelijk niet wordt betwist door de 

verwerende partij. Dat hieromtrent zelfs niets wordt gemotiveerd. Dat slechts wordt gesteld dat de 

aandoening geen actueel risico op het leven dan wel fysieke integriteit inhoudt. Dat een aandoening 

mogelijks niet als levensbedreigend kan beschouwd worden, tot zover een adequate behandeling kan 

genoten worden. Dat de beoordeling van de ernst van de aandoening en het levensbedreigende en 

kritieke karakter (voor zover gemeend wordt dat een levensbedreigend karakter noodzakelijk zou zijn, 

quod non, zie infra) bijgevolg een beoordeling van de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de 
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noodzakelijke behandeling in het land van herkomst impliceert. Dat in casu dient worden vastgesteld dat 

de arts-adviseur, noch de ambtenaar bij de Dienst Vreemdelingenzaken, zich hierover heeft 

uitgesproken. Dat de arts-adviseur zich heeft beperkt tot het minimaliseren van de ernst van de 

aandoening door te beweren dat er geen behandeling noodzakelijk zou zijn. Of de behandeling - die 

volgens de behandelende arts wél noodzakelijk is - mogelijk zal zijn voor de eerste verzoekende partij in 

Armenië werd niet onderzocht. Dat het in casu geenszins overbodig is te onderzoeken of behandeling 

en opvolging in Armenië beschikbaar én toegankelijk zijn! Dat uit de neergelegde medische certificaten 

die aan de aanvraag tot machtiging tot verblijf werden gevoegd duidelijk blijkt dat de eerste verzoekende 

partij lijdt aan een ernstige aandoening die behandeling zonder enige onderbreking behoeft. Dat aan de 

medische regularisatieaanvraag objectieve informatie werd gevoegd waaruit blijkt dat de eerste 

verzoekende partij in Armenië geen adequate behandeling zal kunnen genieten. Dat een adequate 

behandeling en opvolging van de eerste verzoekende partij aldus onontbeerlijk is. Dat de verwerende 

partij omwille van die reden minstens de formele motiveringsplicht schendt. 

 

Dat overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet alle administratieve beslissingen met redenen 

omkleed moeten worden. Dat artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 bepalen dat de 

bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de 

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

liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. Dat de verwerende partij in de bestreden beslissing niet 

heeft gemotiveerd waarom de medische aandoening waaraan de eerste verzoekende partij lijdt, niet 

ernstig zou zijn. Dat de motivering van de verwerende partij uitermate stereotiep is, zodat het voor de 

eerste verzoekende partij niet duidelijk is waarom de beslissing genomen werd. Dat de verwijzing naar 

het verslag van de arts-adviseur onvoldoende is. Dat het advies van de arts-adviseur voor betwisting 

vatbaar is, zoals reeds onder punt 2 werd aangehaald. Dat het niet kan aanvaard worden dat de arts-

adviseur haar conclusie vormt aan de hand van veronderstellingen. Dat uw Raad in het recente 

verleden oordeelde: (…)" (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, arrest n° 92 258 dd. 27 november 

2012) 

 

Dat het verslag van de arts-adviseur op een stereotype en hypothetische wijze werd gemotiveerd. Dat 

een dergelijke motivering niet aanvaard kan worden. Dat de verwerende partij dan ook de 

motiveringsplicht heeft geschonden. Dat de bestreden beslissingen op het verslag van de arts-adviseur 

dd. 25 september 2013 gebaseerd is. 

Dat uit de bestreden beslissing alsook het verslag van de arts-adviseur blijkt dat de verwerende partij 

meent dat de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en artikel 3 E.V.R.M. een 

aandoening eist die levensbedreigend is gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer 

vergevorderde stadium van de ziekte Dat voor wat betreft het risico voor het leven of de fysieke 

integriteit gesteld wordt dat er geen 'directe bedreiging' zou zijn. Dat aangaande het risico op 

onmenselijke of vernederende behandeling gesteld wordt dat de actuele gezondheidstoestand uitermate 

ernstig dient te zijn, alvorens van een dergelijk risico sprake zou kunnen zijn. Dat een gebrek aan een 

levensbedreigend karakter en kritieke gezondheidstoestand de toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet zou verhinderen. Dat een dergelijke redenering echter geenszins correct is. 

 

Dat de bestreden beslissing duidelijk een strengere definitie hanteert dan deze vermeldt in het artikel 

9ter §1 van de wet van 15 december 1980, gezien er wordt geëist dat er sprake zou zijn van een ziekte 

die een directe bedreiging inhoudt voor het leven van de betrokkene en dat de graad van ernst, gevergd 

door artikel 3 van het E.V.R.M. een aandoening zou uitmaken die levensbedreigend is gezien de kritieke 

gezondheidstoestand of het vergevorderde stadium van de ziekte, zodat de beschreven aandoeningen, 

waarvoor een adequate behandeling en opvolging noodzakelijk is, niet van aard zou zijn om een directe 

bedreiging te zijn voor het leven van betrokkene. Dat de vooropgestelde interpretatie van artikel 3 

E.V.R.M. enerzijds niet strookt met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

 

Dat de verzoekende partijen kunnen verwijzen naar een arrest gewezen op datum van 11/02/2013 (RvV 

110 240) waarin de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen duidelijk stelt dat zelfs indien toepassing 

gemaakt wordt van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, deze 

rechtspraak, in tegenstelling tot wat de verwerende partij voorhoudt, het Europees Hof het voorhanden 

zijn van het acuut levensbedreigend karakter van een aandoening niet vooropstelt als een absolute 

voorwaarden opdat een schending van artikel 3 E.V.R.M. kan worden vastgesteld. Dat bovendien bij de 

beoordeling eveneens dient rekening gehouden te worden met de medische situatie van de 

vreemdeling, de beschikbaarheid van de vereiste zorgen en de medicatie in het herkomstland (cf. supra, 

punt 4). (…). 
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Dat anderzijds dient opgemerkt te worden dat de loutere verwijzing naar artikel 3 E.V.R.M. en de 

toepassing van dit artikel de draagwijdte van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, dat een ruimer 

toepassingsgebied heeft, ontkend. Dat de definitie in artikel 9ter §1,1° van de wet van 15 december 

1980 niet vereist dat men zou aantonen dat de ziekte waaraan wordt geleden een directe bedreiging 

zou inhouden voor het leven van de betrokkene, gezien er in het artikel 9ter §1,1° van de wet van 15 

december 1980 ook wordt bepaald dat ook een ziekte die een reëel risico inhoudt voor de fysieke 

integriteit en 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 men verblijft, in aanmerking 

komt om aanleiding te geven tot een machtiging tot verblijf. 

 

Dat in het arrest van uw Raad n° 92 258 dd. 27 november 2012 tevens het volgende wordt overwogen: 

(…) 

 

Dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet geen 'directe' levensbedreiging vereist, maar ook ziekten 

toelaat die (indirect) een humanitair risico inhouden in geval van terugkeer en wanneer de zieke na 

terugkeer in het land van herkomst zonder adequate behandeling of opvolging zou vallen. 

 

Dat recent de Raad van State oordeelde in het arrest nr. 223.961 dd. 19 juni 2013 dat artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet een ruimere bescherming biedt dan artikel 3 E.V.R.M., waardoor een verwijzing naar 

die drempel absoluut niet bruikbaar is bij de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Dat 

daarnaast de Raad van State in hetzelfde arrest heeft geoordeeld dat de Dienst Vreemdelingenzaken 

beide mogelijkheden voor toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet dient te onderzoeken, 

namelijk het reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit én het reëel risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling mogelijks is in het herkomstland of 

land van wettig verblijf. Dat de ene mogelijkheid niet afhankelijk is van de andere mogelijkheid, 

waardoor de Dienst Vreemdelingenzaken beide op een degelijke wijze moet onderzoeken. (…) 

 

Dat uit de bewoordingen van het verslag van de arts-adviseur blijkt dat de arts-adviseur het actuele 

risico op onmenselijke of vernederende behandeling NIET heeft beoordeeld. Dat uit de bestreden 

beslissing blijkt dat het reële risico op onmenselijke of vernederende behandeling tevens gekoppeld 

wordt aan een actuele zeer ernstige gezondheidstoestand in de zin van artikel 3 E.V.R.M. Dat het 

duidelijk mag zijn dat een dergelijke motivering geenszins tegemoetkomt aan de argumentatie in het 

geciteerde arrest van de Raad van State dd. 19 juni 2013, die een degelijk onderzoek voor de beide in 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet opgenomen mogelijkheden én waarvan minstens het onderzoek 

van de tweede mogelijkheid effectief en klaarblijkelijk los dient te staan van de te hoge drempel die 

artikel 3 E.V.R.M. voorschrijft. 

 

Dat het niet echt duidelijk is waar de verwerende partij zich precies op baseert om te beantwoorden aan 

de definitie van artikel 9ter §1,1° van de wet van 15 december 1980 dat er sprake zou moeten zijn van 

een ziekte die een directe bedreiging inhoudt voor het leven van de betrokkene met een ziekte die 

levensbedreigend zou zijn gezien de kritieke gezondheidstoestand of het vergevorderde stadium van de 

ziekte. Dat in de bestreden beslissing duidelijk een kennelijke appreciatiefout begaan wordt en een 

verkeerde interpretatie gehanteerd wordt van het artikel 9ter §1,1° van de wet van 15 december 1980, 

door geen rekening te houden met het feit dat het ook kan gaan om een ziekte die een reëel risico 

inhoudt voor de fysieke integriteit of een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst. Dat de verwerende partij een 

voorwaarde toevoegt aan artikel 9ter van de vreemdelingenwet, door een direct levensbedreigend 

karakter van de aandoening te eisen vooraleer een machtiging tot verblijf op grond van medische 

redenen toe te staan. Dat door de foute interpretatie die de verwerende partij geeft aan artikel 3 

E.V.R.M. en de té beperkende interpretatie van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, beide artikelen 

worden geschonden. 

 

Dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de verwerende partij de verplichting oplegt zijn beslissingen op een 

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

zorgvuldigheidsbeginsel derhalve inhoudt dat de verwerende partij bij het nemen van een beslissing 

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

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

verantwoorde beslissing neemt. Dat het redelijkheidsbeginsel inhoudt dat men op zicht van de 

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

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

ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Dat de Raad voor 
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Vreemdelingenbetwistingen, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, dient na te gaan of de 

verwerende partij bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of 

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

gekomen. Dat uit voorgaande bespreking is gebleken dat de verwerende partij niet op basis van een 

correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. Dat immers uit de gegevens van het administratief 

dossier duidelijk mag blijken dat de aandoeningen van de eerste verzoekende partij in die mate ernstig 

zijn dat het risico op aantasting van de fysieke integriteit en onmenselijke of vernederende 

behandelingen reëel is, bij gebreke aan adequate opvolging en behandeling. Dat bovendien de 

verzoekende partijen menen dat de verwerende partij een manifeste appreciatiefout heeft gemaakt bij 

de motivatie door geen rekening te willen houden met mogelijkheden - of beter onmogelijkheid - in het 

land van herkomst medisch opgevolgd en behandeld te kunnen worden. Dat in casu elk onderzoek in 

die zin ontbreekt.” 

 

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

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 

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

beslissing.  

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissing kennen, zodat het 

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Verzoekers voeren bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aan, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt 

onderzocht, in combinatie met de opgeworpen schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

2.4. Wat betreft verzoekers hun kritiek geldt uiteraard dat zij dienen te voldoen aan de voorwaarden van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, om in aanmerking te kunnen komen voor een verblijfsrecht op 

basis van deze bepaling. 

 

Artikel 9ter § 1 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

"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 of 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 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." 

 

2.5. Uit het administratief dossier blijkt dat het medisch dossier van verzoeker S.M. door de ambtenaar-

geneesheer aan een onderzoek werd onderworpen op 25 september 2013, doch dat diende te worden 

besloten dat diens medische aandoeningen niet voldoen aan de vereisten van artikel 9ter §1 van de 

vreemdelingenwet voormeld. Met name concludeert de ambtenaar-geneesheer in diens medisch advies 

als volgt: ” Uit het ter staving van de aanvraag voorgelegde medisch getuigschrift blijkt niet dat er een 

actuele directe bedreiging voor het leven van de betrokkene of een actuele kritieke 

gezondheidstoestand is. Er blijkt geen noodzaak aan monitoring van de vitale parameters noch aan een 

permanente medische bewaking om het leven van de betrokkene te verzekeren. Er blijkt niet dat het 

achterwege blijven van een eventuele lopende behandeling op korte termijn zal leiden tot een acute 

levensbedreiging.' 'Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen aandoening die een actueel reëel 

risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een 

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

behandeling is in het land van herkomst of het land waar hij verblijft. Derhalve is er vanuit medisch 

standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar hij verblijft”. 
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2.6. Gelet op de redactie van artikel 9ter van de vreemdelingenwet houdt deze bepaling duidelijk twee 

mogelijkheden in wat betreft de ziekte voorgelegd door betrokkene, met name: 

 

- de ziekte houdt een reëel risico in voor het leven of voor de fysieke integriteit, of 

- de ziekte houdt een reëel risico in op onmenselijke of vernederende behandeling doordat er geen 

adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst of het land van verblijf. 

 

Uit deze redactie blijkt dat ook aanleiding kan geven tot het verlenen van een machtiging tot verblijf om 

medische redenen, de omstandigheid dat er in het land van herkomst of verblijf geen adequate 

behandeling aanwezig is voor de betrokken ziekte of aandoening. 

 

2.7. De ambtenaar-geneesheer heeft evenwel medisch geadviseerd dat verzoeker niet 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. De ambtenaar-geneesheer heeft in zijn advies, dat overigens 

een integraal deel uitmaakt van de bestreden beslissing, geconcludeerd dat het ziektebeeld van 

verzoeker S.M. geen actueel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, noch een aandoening 

is die een risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 

behandeling is in het land van herkomst of het land waar hij verblijft.  

 

Het uitvoerig medisch advies van 25 september 2013 luidt integraal als volgt:  

 

“Geachte heer, 

 

NAAM : 

S.M. (RR (Q) 71.01.27 513-78) geboren op 27.01.1971 te Musaler  

nationaliteit: Armenië 

 

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

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 18.11.2011. 

 

Door de betrokkene werd het volgende medisch getuigschrift voorgelegd ter staving van de aanvraag: 

 

- Medisch getuigschrift dd. 09/09/2011 opgesteld door dr. R. Pobikrowski, huisarts. 

 

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

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

 

Uit een studie van het ter staving van de aanvraag voorgeteode medisch getuigschrift blijkt dat deze 42-

jarige man zich in september 2011 met ernstige lage rugpijn in het kader van ziekte van Scheuermann 

ter hoogte van het thoracolumbale niveau en discusdegeneratie op meerdere niveaus van de wervelzuil 

presenteerde. De geconsulteerde huisarts, dr. Pobikrowski, maakte melding van een lopende 

medicamenteuze behandeling met Feldene Lyotabs 20 mg (fermaceutische stof piroxicam; een NSAID 

of niet-steroïdaal anti-inflammatoir geneesmiddel!: een geneesmiddel met pijnstillende en 

ontstekingsremmende werking) en Tetrazepam 50 mg (farmaceutische stof tetrazepam: een 

benzodiazeptne die gebruikt wordt als spierrelaxans). Hij attesteerde verder dat de evolutie en de 

prognose sterk gereserveerd waren omdat er gevallen zijn die anders evolueren en dat omkadering 

door gespecialiseerde geneeskunde (reumatologie) en neurologische en neurochirurgische controle 

noodzakelijk waren, 

 

Bijkomend maakte dr. Pobikrowski ook melding van een angstige depressie bij de betrokkene, als 

gevolg van de medische toestand en de sociale toestand op dat ogenblik; uit het voorgelegde medisch 

getuigschrift blijkt evenwel geen lopende noodzakelijke medicamenteuze of psychotherapeutische 

behandeling of psychiatrische opvolging in dit verband, 

 

In betrokkenes medische voorgeschiedenis beschreef dr. Pobikrowski verder nog hoofdpijnen en ernstig 

slapeloosheid, verminderde eetlust een wonde ter hoogte van het been van 3 cm (mes) en neuro-

sensorische stoornissen ter hoogte van de linkerkaak; uit het voorgelegde medisch getuigschrift blijkt 

geen lopende noodzakelijke medische (medisch-specialistische) behandeling/opvolging in deze context. 
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We beschikken niet over bijkomende medische getuigschriften/verslagen aangaande een eventueel 

uitgevoerde medisch-specialistische (reumatologische, orthopedische, neurologische en/of 

neurochirurgische) oppuntstelling in verband met de beschreven rugpijn in het kader van ziekte van 

Scheuermann ter hoogte van het thoracolumbale niveau en discusdegeneratie op meerdere niveaus 

van de wervelzuil (bijvoorbeeld (een) consultatieverslag(en) reumatologie, orthopedie, neurologie en/of 

neurochirurgie en/of resultaten van uitgevoerde aanvullende onderzoeken zoals RX, CT of eventueel 

MRI van de wervelzuil EMG), ter staving en verdere uitwerking van de reumatologische, orthopedische, 

neurologische en/of neurochirurgische diagnostiek, de graad van ernst en de noodzaak tot medische 

(eventueel medisch-specialistische) behandeling/opvolging in dit verband en/of aangaande de verdere 

klinische evolutie en de verdere medische (eventuele medisch-specialistische) behandeling/opvolging in 

verband met deze rugpijn na september 2011. 

 

We beschikken evenmin over bijkomende medische getuigschriften/verslagen aangaande een 

eventuele uitgevoerde psychiatrische evaluatie in verband met de beschreven angstige depressie 

(bijvoorbeeld (een) consultatieverslag(en) psychiatrie), ter staving en verdere uitwerking van de 

psychiatrische diagnostiek, de graad van ernst en de eventuele noodzaak tot medische (psychiatrische) 

behandeling en/of aangaande een lopende regelmatige psychiatrische behandeling/opvolging en/of 

aangaande de verdere evolutie van het psychiatrisch toestandsbeeld en de eventuele medische 

(psychiatrische) behandeling/opvolging na september 2011. Uit het ter staving van de aanvraag 

voorgelegde medisch getuigschrift blijkt alleszins ook niet dat in deze context een hospitalisatie 

psychiatrie noodzakelijk was/is, in verband met een eventuele psychotische decompensatie of een 

eventuele reële suïcidedreiging. 

 

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. 26565/05, N v. United Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96, D. v. United 

Kingdom.) 

 

Uit het ter staving van de aanvraag voorgelegde medisch getuigschrift blijkt niet dat er een actuele 

directe bedreiging voor het leven van de betrokkene of een actuele kritieke gezondheidstoestand is. De 

aangehaalde reumatologische/orthopedische/neurologische/neurochirurgische problematiek wordt niet 

bevestigd door overtuigende medisch-specialistische onderzoeken/verslagen. De aangehaalde 

psychiatrische problematiek wordt niet bevestigd door overtuigende psychiatrische 

onderzoeken/verslagen of door noodzakelijke beschermingsmaatregelen. Er blijkt geen noodzaak aan 

monitoring van de vitale parameters noch aan een permanente medische bewaking om het Ieven van 

de betrokkene te verzekeren. Er blijkt niet dat het achterwege blijven van een eventuele lopende 

behandeling op korte termijn zal leiden tot een acute levensbedreiging. 

 

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

het Ieven of de fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een actueel reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land 

van herkomst of het land waar hij verblijft. Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen 

een terugkeer naar het land van herkomst of het tand waar hij verblijft. 

 

Ik stel bijgevolg vast dat er geen sprake is van een ziekte (ziekten) zoals voorzien in §1, eerste lid van 

Artikel 9ter van de wei van 15 december 1980 en die aanleiding kan (kunnen) geven tot het bekomen 

van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd artikel. 

 

Dr. Krista Goors 

Arts-adviseur.” 

 

2.8. De Raad wijst er vooreerst op dat de ambtenaar-geneesheer niet wettelijk gehouden is om 

verzoeker zelf medisch te onderzoeken. Artikel 9ter §1 van de vreemdelingenwet luidt immers als volgt: 

“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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2.9. Verzoekers betogen dat: “Dat de arts-adviseur lijkt toe te geven dat er wegens gebrek aan 

bijkomende medische verslagen geen adequaat oordeel kan geveld worden omtrent de actualiteit van 

diagnose, de graad van ernst en de noodzaak tot medische behandeling/opvolging. Dat het oordeel van 

de arts-adviseur dan ook louter hypothetisch is, hetgeen uiteraard niet kan aanvaard worden. Dat de 

verwerende partij zich had moeten informeren over de actuele medische situatie van de eerste 

verzoekende partij, zodat een correct oordeel geveld zou kunnen worden. Dat recente medische 

attesten immers aantonen dat minsten de angstdepressie waarmee de eerste verzoekende partij kampt 

ernstig is en enerzijds een medicamenteuze behandeling en anderzijds een adequate opvolging behoeft 

(stuk 4, recente medische attesten ingevuld door dokter POBIKROWSKI waaruit blijkt dat de eerste 

verzoekende partij driemaandelijks op consultatie gaat)”.  

 

2.10. De Raad wijst er op dat, hoewel artikel 9ter van de vreemdelingenwet strictu sensu misschien 

geen expliciete bepaling bevat die een verzoeker verplicht zijn aanvraag te actualiseren, het verzoeker 

is die zelf een aanvraag indient bij het bestuur ten einde een regularisatie te bekomen op medische 

gronden. Er rust op verzoeker wel degelijk een zekere medewerkings- en informatieplicht die voortvloeit 

uit de wederkerigheid van de zorgvuldigheidsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur, die dus ook geldt 

voor de burger, te meer wanneer deze zelf een aanvraag initieert bij het bestuur teneinde verblijfsrecht 

te bekomen. Daarnaast stelt de ambtenaar-geneesheer in diens medisch verslag ook duidelijk: “Ik meen 

het dossier zoals het nu voorligt te kunnen beoordelen, spijts het gebrek aan actualisering (…)”. 

Hetgeen impliceert dat de ambtenaar-geneesheer de overweging gemaakt heeft en geconcludeerd heeft 

als geneesheer dat hij wel degelijk een voldoende diagnose kon stellen op basis van de beschikbare 

informatie in het administratief dossier.  

 

Dee Raad wijst in deze tevens op artikel 9ter§ 1, 3° lid, dat luidt als volgt: “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.” Dit verhindert niet dat een verzoeker ook na de aanvraag nog nuttige en actuele stukken 

overmaakt.  

 

De Raad wijst voorts op het feit dat in het Verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 17 mei 

2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van 

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

de verwijdering van vreemdelingen (BS 31 mei 2007, 29535) het volgende wordt gesteld: “Zoals 

gevraagd door de Raad van State, werd met betrekking tot de over te maken documenten en 

inlichtingen, 3° punt toegevoegd, namelijk “enige andere dienstige informatie of enig ander dienstig stuk 

met betrekking tot zijn ziekte”. Vanzelfsprekend kan het in dit stadium enkel gaan om de informatie of 

stukken waarover hij op het moment van de indiening van de aanvraag beschikt. Indien de vreemdeling 

achteraf bijkomende informatie zou verkrijgen, dient hij deze eveneens onverwijld over te maken, op 

grond van hetgeen afgeleid kan worden uit artikel 9ter van de vreemdelingenwet en het wederkerig 

karakter van het zorgvuldigheidsbeginsel, als zogenaamd beginsel van behoorlijk burgerschap (J. DE 

STAERCKE, “Algemene beginselen van behoorlijk burgerschap. Naar een wederkerig bestuursrecht?” 

‘Jura falconis’, jg. 38, 2001-2002, nr 4, p. 505-535). 

 

2.11. De Raad merkt ter zake op dat de ambtenaar-geneesheer belast is 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 van de vreemdelingenwet die aanleiding kan geven tot het 

bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. Aldus heeft de ambtenaar-geneesheer in het licht 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet een specifieke controletaak, die uiteraard volledig losstaat van 

de genezende taak van de behandelende arts van de betrokken vreemdeling. De vreemdelingenwet 

vereist tenslotte niet dat de ambtenaar-geneesheer een geneesheer-specialist behoeft te zijn.  

 

2.12.  Bij diens inleidend verzoekschrift van 13 december 2013, voegt verzoeker S.M. voor het eerst 

nieuwe medische stukken, die overigens deels dateren van april en mei 2013 en 3 september 2013, dus 

van voor het nemen van de bestreden beslissing van 26 september 2013  alsook met een medisch stuk 

daterend van 26 september 2013, de dag van het nemen van de bestreden beslissing alsook met 

medisch stukken die dateren van na de bestreden beslissing. Hieruit blijkt dat verzoeker in staat was om 

een deel van deze stukken reeds eerder voor te leggen en zijn dossier te actualiseren. Met al deze 

stukken kan naar vaste rechtspraak van de Raad van State evenwel geen rekening gehouden worden, 

daar deze niet bekend waren aan het bestuur ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing. De 
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Raad herhaalt dat het aan verzoeker toekomt om de recentste informatie waarover hij beschikt inzake 

zijn medische toestand of zijn medische evolutie over te maken aan het bestuur. Het is niet kennelijk 

onredelijk dit van verzoeker te verwachten, te meer nu hij zelf stelt dat hij niet kan terugkeren daar zijn 

leven anders in het gedrang komt. Met de stukken die niet voorgelegd werden aan het bestuur kan geen 

rekening worden gehouden.  

 

2.13. Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer van 25 september 2013 blijkt duidelijk dat rekening 

werd gehouden met de medische verslagen die verzoeker heeft voorgelegd. Uit het verleende medisch 

advies ten aanzien van verzoeker blijkt duidelijk dat de ambtenaar-geneesheer heeft vastgesteld dat 

“'Uit het ter staving van de aanvraag voorgelegde medisch getuigschrift blijkt niet dat er een actuele 

directe bedreiging voor het leven van de betrokkene of een actuele kritieke gezondheidstoestand is. Er 

blijkt geen noodzaak aan monitoring van de vitale parameters noch aan een permanente medische 

bewaking om het leven van de betrokkene te verzekeren. Er blijkt niet dat het achterwege blijven van 

een eventuele lopende behandeling op korte termijn zal leiden tot een acute levensbedreiging.'  

 

Alsook dat: 'Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen aandoening die een actueel reëel risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een actueel 

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

in het land van herkomst of het land waar hij verblijft. Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen 

bezwaar tegen een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar hij verblijft. Ik stel bijgevolg 

vast dat er geen sprake is van een ziekte (ziekten) zoals voorzien in §1, eerste lid van Artikel 9ter van 

de wet van 15 december 1980 die aanleiding kan (kunnen) geven tot het bekomen van een machtiging 

tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel.' 

 

2.14. Voorgaande impliceert dat de ambtenaar-geneesheer en daarop volgend het bestuur van oordeel 

zijn dat verzoeker niet lijdt aan een ziekte of aandoening zoals voorzien in §1, eerste lid van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet. Op een danige wijze, dat dit ook geldt wanneer er geen behandeling is in het 

land van herkomst of het land waar hij verblijft. Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer duidelijk 

blijkt dat hij een toetsing doorvoerde aan de in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet 

voorziene criteria. De bewering van verzoekers dat de ambtenaar-geneesheer zich heeft beperkt tot een 

onderzoek van de vraag of de aandoeningen waaraan verzoeker lijdt actueel levensbedreigend zijn en 

dat deze arts niet heeft onderzocht of  deze aandoeningen een reëel risico inhouden voor het leven of 

fysieke integriteit of een reëel risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst mist, gelet op voorgaande 

vaststellingen, feitelijke grondslag.  

 

2.15. Hierbij moet nog worden benadrukt dat een ambtenaar-geneesheer louter op basis van de 

vaststelling dat het bestaan van een gezondheidsprobleem door een vreemdeling niet afdoende wordt 

aangetoond kan besluiten dat geen reëel risico in de zin van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet kan worden weerhouden. De ambtenaar-geneesheer vermag op basis van de 

vaststelling dat een aandoening de betrokken persoon zijn gezondheidstoestand in se niet daadwerkelijk 

in het gedrang brengt, waarover de ambtenaar-geneesheer in casu uitvoerig heeft gemotiveerd, te 

besluiten dat deze aandoening op zich niet toelaat te concluderen dat de persoon bij wie dit werd 

vastgesteld onder het toepassingsgebied van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet valt.  

 

2.16. Waar verzoekers de schending aanvoeren van het zorgvuldigheidbeginsel, dient te worden 

opgemerkt dat het zorgvuldigheidsbeginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

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

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). In casu dient evenwel te worden benadrukt dat de 

zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid niet werd geschonden. Uit bovenstaande 

bespreking en uit de lezing van de omstandige motiveringen blijkt dat de gemachtigde zijn beoordeling 

slechts heeft gemaakt na grondig en bovendien omstandig onderzoek van de feiten die verzoekers zaak 

daadwerkelijk kenmerken. Dat het uiteindelijk oordeel van het bestuur andersluidend is dan het eigen 

oordeel van verzoeker over diens situatie, betekent immers niet automatisch dat het oordeel van het 

bestuur onzorgvuldig tot stand kwam. Verzoekers slagen er niet aan te tonen dat het oordeel van het 

bestuur op onjuiste feitelijke gegevens zou zijn gebaseerd.  

 

2.17. Wat betreft de opgeworpen schending van artikel 3 van het EVRM.  

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de 
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fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd 

zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting 

in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 

75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de Raad 

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het 

bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de 

verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming dienen te worden onderzocht, 

rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan 

het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 

2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, § 

108 in fine). 

 

Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de 

informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor 

de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie 

bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, 

Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, 

Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit 

van slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een 

inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd 

Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene situatie 

beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd 

door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, 

Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, 

Müslim/Turkije, § 68). 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende 

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 

van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de 

verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de 

praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 

28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de 

verzoekende partij het bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden 

onderscheiden, indien dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit 

zal worden bepaald in het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare 

informatie over het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). 

 

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft, 

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende 

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine). 

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om te 

gepasten tijde deze omstandigheden te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § 366). 

 

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of 

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 

december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76; 
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EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij moet een 

zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door 

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 

§§ 293 en 388). 

 

2.18. Verzoekers stellen in hun verzoekschrift dat verzoeker M.S. wegens ziekte niet terug kan naar zijn 

land van herkomst. Indien hij zou worden teruggestuurd naar zijn land van herkomst zou een schending 

van artikel 3 van het EVRM voorliggen.  

 

2.19. Er dient te worden opgemerkt dat artikel 3 EVRM vereist dat verzoeker doet blijken dat er ernstige 

en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat, in het land waarnaar ze mag worden 

teruggeleid, zij een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of een 

vernederende of mensonterende behandeling. Diegene die aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt zal 

zijn beweringen moet staven met een begin van bewijs, zodat inzonderheid een blote bewering of 

eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling, zoals geuit in onderhavig verzoekschrift, op zich niet 

volstaan om een inbreuk op artikel 3 van het EVRM aan te tonen. Men moet “concrete, op zijn 

persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen” (RvS, 20 mei 2005, nr. 144.754). Een eventualiteit 

dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden volstaat op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105 

233; RvS 28 maart 2002, nr. 105 262; RvS 14 maart 2002, nr. 104 674; RvS 25 juni 2003, nr. 120 961; 

RvS 8 oktober 2003, nr. 123 977). 

 

2.20. De Raad herhaalt dat de redenen en feiten waarom de bestreden beslissing een schending van 

artikel 3 van het EVRM zouden opleveren, met name gelet op de medische situatie van verzoeker, 

grondig werden onderzocht in het kader van de aanvraag in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. Hieruit blijkt afdoende dat niet is aangetoond dat voor verzoeker een mogelijke 

terugkeer alsook de reis, medisch gezien, bezwaren oplevert. Een schending van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet kon niet weerhouden worden supra.  

 

2.21. Het EHRM heeft tenslotte bovendien reeds geoordeeld dat een ‘eventualiteit van mindere 

behandelingen’ (in de zin van minder kwalitatieve medische zorgen in vergelijking met een ander land, 

bijvoorbeeld België), wegens een instabiele conjunctuur in een land, op zich, niet leidt tot een inbreuk op 

artikel 3 van het EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, cons./Verenigd Koninkrijk, § 111 ). Een schending 

van artikel 3 van het EVRM wordt in casu evenmin aangetoond. 

 

Het enig middel is niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 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: 

 

Enig artikel.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 14 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf september tweeduizend veertien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. L. JANS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

L. JANS M. MILOJKOWIC 

 


