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 nr. 134 351 van 1 december 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 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 30 juni 2014 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 29 november 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 onontvankelijk 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 4 juli 2014 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 november 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 november 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat DONCK, die loco advocaat T. HALSBERGHE verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, 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 verzoekende partij dient op 16 augustus 2012 een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet). 

 

Op 29 november 2013 verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag 

onontvankelijk. Dit is de bestreden beslissing met reden: 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

 

“(…)Artikel 9ter §3 - 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tôt het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), zoals 

vervangen door Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals 

gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012); de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-

geneesheer of geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies 

vastgesteld dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die 

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

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 28.11.2013 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

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

of fysieke integriteit. 

De beschreven aandoening vereist geen dringende maatregelen zonder welke er acuut levensgevaar 

zou kunnen zijn. 

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

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

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

behandelingsmogelijkheden zijn wat de gezondheidstoestand van betrokkene aanzienlijk kan doen 

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

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

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

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

N. t. Verenigd Koninkrijk, § 42) 

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

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

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

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

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

dergelijk ernstig actueel gevaar voor de gezondheid ruimschoots volstaat om deze 

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

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

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

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

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

artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet. 

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

een ziekte die een reëel risico inhoudt voor 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. Bovendien dient te worden vastgesteld dat het EHRM de 

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

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

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

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

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

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

Anam t. Verenigd Koninkrijk). 

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

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van 

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

De onontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de eerbiediging van de 

andere voorwaarden tot ontvankelijkheid, voorzien in Artikel 9ter §3. 

Een eventuele onmogelijkheid tot reizen zal bij de uitvoering van een verwijdering onderzocht worden. 

Deze beslissing gaat gepaard met het bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod 

dd. 09.08.2013 en de akte van kennisgeving van 28.08.2013 (…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Uit het verzoekschrift blijkt dat de nietigverklaring wordt gevorderd van “Beslissing dd. 29.11.2013 

van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Immigratie en voor Maatschappelijk 

Integratie, waarbij het eerder verzoek tot verblijfsmachtiging in toepassing art. 9ter Vr.W. 15.12.1980 

ingediend door verzoeker op 16.08.2012 opnieuw onontvankelijk wordt verklaard (stuk 1)”. 
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De kennisgeving die de verzoekende partij toevoegt aan het verzoekschrift bevat enerzijds de 

onontvankelijkverklaring van de aanvraag die zich steunt op artikel 9ter van de vreemdelingenwet en 

anderzijds het bevel om het grondgebied te verlaten. Uit het middel blijkt evenwel dat de verzoekende 

partij haar beroep enkel richt tegen de onontvankelijkverklaring en niet tegen bevel om het grondgebied 

te verlaten. In elk geval heeft de verzoekende partij geen middel ontwikkeld tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten zodat zelfs indien zij de nietigverklaring van het bevel om het grondgebied te 

verlaten zou betracht hebben het beroep hiertegen gericht onontvankelijk is. Het verder onderzoek 

beperkt zich derhalve tot de nietigverklaring van de onontvankelijkverklaring van de aanvraag gegrond 

op artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Het enige middel luidt: 

 

“Schending van de formele motiveringsverplichting zoals vastgelegd in art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 Vr.W. 15.12.1980, 

tevens schending van artikel 9ter en van de materiële motiveringsplicht, in hoofde van verweerster 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de uitoefening van haar wettelijk toezicht bevoegd na te 

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

zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond ervan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvSt. 

17 januari 2007, nr. 166.860 ; RvSt. 7 december 2001, nr 101.624, RvV 5 juni 2009, nr 28.348). 

 

III.1.1. Volgens verweerster lijdt verzoeker niet aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn leven 

of fysieke integriteit en is niet bewezen dat een (gedwongen) terugkeer naar het land van herkomst een 

inbreuk uitmaakt op de Europese Richtlijn 2004/83/EG noch op art. 3 EVRM. 

 

III.1.2. Naar luid van art. 9ter §3, 4° Vr.W. 15.12.1980 kan de aanvraag van verzoeker onontvankelijk 

worden verklaard  (eigen cursivering en onderlijning) :  

 ‘art. 9ter. 

§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk : 

  [
2
 4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

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

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

verblijf in het Rijk;]
2’
 

wanneer de ziekte van verzoeker niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, naar 

luid waarvan (eigen cursivering en onderlijning) :  

‘art. 9ter. 

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

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

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

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

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

 

III.1.4. Aangezien de arts-attaché dd. 29.11.2013 betrekkelijk de aandoening waaraan verzoeker lijdt, 

daarentegen enkel stelt dat deze aandoening/ziekte: 

‘[…] dat de vermelde discarthrose, zelfs zonder behandeling, actueel geen risico vormt voor het leven of 

de fysieke integriteit van betrokkene’ en ‘Het betreft een banale aandoening die geen risico vormt voor 

het leven of de fysieke integriteit van betrokkene.  Dit wordt bevestigd door de vermelding dat de 

verwachte behandelingsduur slechts een 14-tal dagen zou duren.  De behandeling is louter 

symptomatisch.  De afwezigheid ervan in het thuisland betekent dan ook niet dat betrokkene 

onmenselijk of vernederend zou worden behandeld.’ 

en verweerster op deze basis besluit dat de arts-attaché op 29.11.2013 in een advies zou hebben 

vastgesteld dat de voormelde aandoening/ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals 

voorzien in art. 9ter §1, eerste lid Vr.W. 15.12.1980 die aanleiding kan geven tot het bekomen van 

machtiging tot verblijf in het Rijk, oordeelt verweerster ten onrechte dat uit de aandoeningen waaraan 

verzoeker lijdt : 

‘[…] niet kan worden afgeleid dat betrokken lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of fysieke integriteit en is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst een inbreuk 

uitmaakt op de Europese Richtlijn 2004/83/EG noch op art. 3 EVRM’. 
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III.1.5. Verweerster beroept zich ten eerste op het advies van haar arts-attaché dd. 29.11.2013 waarin 

deze verwijst naar de alsdan aan verweerster medegedeeld medische toestand van verzoeker : ‘dat de 

vermelde discarthrose, zelfs zonder behandeling, actueel geen risico vormt voor het leven of de fysieke 

integriteit van betrokkene’ en dit terwiil verweerster minstens als sedert 08.07.2013 weet dat de 

medische aandoening waaraan verzoeker lijdt veel ernstiger is (stuk 2) ! 

Daarenboven en onverminderd het arrest van van 28.08.2013 met nummer RvV 114 395 waarbij de 

beslissing van 23.10.2012 op aanvraag van 16.08.2012 werd vernietigd aangezien er door verweerster 

geen enkel onderzoek wordt gedaan naar de behandelingsmogelijkheden in het thuisland van 

verzoeker, interpreteert verweerster derhalve in de thans bestreden beslising van 29.11.2013 opnieuw 

het art. 9ter §3, 4° Vr.W. 15.12.1980 met verwijzing naar art. 9ter §1, eerste lid Vr.W. 15.12.1980, op 

een wijze die niet verstaanbaar is met de (letterlijke) werkelijk lezing ervan zoals door de wetgever is 

bedoeld, aangezien : 

 - de mate waarin de aandoening(en) waaraan verzoeker lijdt, een aandoening betreft die niet : 

 ‘levensbedreigend is, gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer ver gevorderd stadium van de  ziekte’; 

geenszins vergelijkbaar is met : 

- de mate waarin  de aandoening(en) waaraan verzoeker lijdt, aandoeningen betreffen die :  ‘een reëel  risico inhoudt voor zijn 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; 

 

III.I.6. Aangezien art. 9ter §3, 4° Vr.W. 15.12.1980 uitdrukkelijk verwijst naar art. 9ter §1, eerste lid Vr.W. 

15.12.1980 zoals hiervoor, is het duidelijk dat verweerster de formele motiveringsverplichting zoals 

vastgelegd in art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen en artikel 62 Vr.W. 15.12.1980 juncto art. 9ter §3, 4° Vr.W. 15.12.1980 opnieuw 

schendt, nu zij 9ter §1, eerste lid Vr.W. 15.12.1980  verengt tot de vereiste van een levensbedreigende 

aandoening/ziekte met een kritieke gezondheidstoestand of het zeer ver gevorderd stadium van de 

ziekte en geenszins rekening houdt met de mate waarin de voormelde aandoeningen/ziekte waaraan 

VERZOEKER lijdt wel degelijk van dien aard zijn dat ze een reëel risico inhoudt voor zijn leven of haar 

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

er geen adequate behandeling is in haar land van herkomst of het land waar hij verblijft, aangezien 

verweerster zich op 29.11.2013 zelfs niet uitspreekt over de behandelingsmogelijkheden in het land van 

herkomst, gelet op de aandoeningen waaraan verzoeker werkelijk lijdt en zoals tevens ana haar 

medegedeeld op 11.08.2013 (stuk 2) en rekening houdende met de (toekomstige) noodzaak aan een 

medische ingreep met hooggespecialiseerd medisch materiaal dat niet beschikbaar is in het 

herkomstland, zonder dewelke verzoeker zekerlijk een vermindering van zijn fysieke vermogens 

tegemoet gaat, wat 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. 

 

III.1.7. Verweerster schendt derhalve met de bestreden beslissing de formele motiveringsverplichting 

zoals vastgelegd in art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen en artikel 62 Vr.W. 15.12.1980 en daarenboven artikel 9ter Vr.W. 15.12.1980, 

aangezien ze art. 9ter §3, 4° Vr.W. 15.12.1980 met verwijzing naar art. 9ter §1, eerste lid Vr.W. 

15.12.1980 op een dusdanige wijze intrepreteert die niet verstaanbaar is met de letterlijke lezing noch 

draagwijdte van het kwestieus artikel 9ter §3, 4° Vr.W. 15.12.1980. 

 

De bestreden beslissing is wegens dit motiveringsgebrek in elk geval ook niet wettig gemotiveerd en 

dient dan ook te worden vernietigd. 

Uw Raad heeft recent reeds meerdere malen in die zin arrest geveld (zo ook bij arrest van 28.08.2013 

met nummer RvV 114 395 betrekkelijk verzoeker.” 

 

3.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“Betreffende de vermeende schending van art. 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991, artikelen die de 

formele motiveringsplicht betreffen, laat de verweerder 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.  

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.).  

Verder stelt de verweerder vast dat verzoekende partij een schending opwerpt van zowel de formele als 

de materiële motiveringsplicht, terwijl nochtans het tegelijk aanvoeren van een schending van de 

formele én de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke 
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formele motivering het de betrokkene onmogelijk maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht 

geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 20.12.2001).  

Wanneer verzoekende partij in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting 

aan te voeren, betekent dit dat van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen werden ondervonden.  

De verweerder zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre de verzoekende partij de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert.  

In antwoord op de kritiek van verzoekende partij, die in wezen betrekking heeft op de inhoudelijke 

motieven van de in casu bestreden beslissing, laat verweerder gelden dat de gemachtigde van de 

federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie geheel terecht 

heeft geoordeeld dat de aanvraag overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk 

diende te worden verklaard.  

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

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

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

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

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

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

(…)  

§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk :  

1° (…);  

2° (…);  

3° (…)  

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

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

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

verblijf in het Rijk;  

5° (…)” (onderlijning en vetschrift toegevoegd).  

In casu heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris de medische stukken van verzoekende partij 

overgemaakt aan de arts-adviseur, opdat deze conform artikel 9ter §3, 4° van de Vreemdelingenwet een 

advies kan geven nopens de door verzoekende partij ingeroepen ziekte.  

De arts-adviseur heeft het medisch getuigschrift dat verzoekende partij heeft voorgelegd bij de aanvraag 

geëvalueerd, doch vastgesteld dat de door verzoekende partij ingeroepen ziekte niet beantwoordt aan 

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

machtiging tot verblijf in het Rijk.  

Het loutere gegeven dat verzoekende partij bij de aanvraag om machtiging tot verblijf een medisch 

attest heeft gevoegd, maakt vanzelfsprekend niet dat de aanvraag zomaar ontvankelijk en gegrond zou 

moeten worden verklaard. Zulks zou net een negatie zijn van de vereiste dat door de arts-attaché een 

advies moet worden verstrekt, hetgeen in casu ook gebeurd is.  

In het medisch advies van 28.11.2013 wordt door de arts-adviseur het volgende gesteld:  

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

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

ingediend op 16.08.2012.  

Uit het standaard medisch getuigschrift dd. 17.07.2012 van dr. C en de bijlagen ( dd. 17/07/2012 en 

24/08/2012 ) blijkt dat de vermelde discarthrose, zelfs zonder behandeling, actueel geen risico vormt 

voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene.  

Het betreft een banale aandoening die geen risico vormt voor het leven of de fysieke integriteit van 

betrokkene. Dit wordt bevestigd door de vermelding dat de verwachte behandelingsduur slechts een 14-

tal dagen zou duren. De behandeling is louter symptomatisch. De eventuele afwezigheid ervan in het 

thuisland betekent dan ook niet dat betrokkene onmenselijk of vernederend zou worden behandeld.  

Bijgevolg stel ik vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en die aanleiding kan geven tot het bekomen van een 

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

Gezien voormeld advies heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de aanvraag van verzoekende partij geheel terecht 

en overeenkomstig artikel 9ter §3, 4° van de wet, onontvankelijk verklaard.  

Verzoekende partij houdt voor dat de arts-attaché de behandelingsmogelijkheden in het land van 

herkomst diende na te gaan.  

Verzoekende partij meent eveneens dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

en voor Maatschappelijke Integratie artikel 9ter Vreemdelingenwet op een wijze interpreteert die niet 

verstaanbaar is met de letterlijke lezing noch draagwijdte van artikel 9ter Vreemdelingenwet.  
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Deze kritiek van verzoekende partij kan niet worden aangenomen daar het tegendeel blijkt uit het 

advies. De arts-attaché heeft wel degelijk onderzocht of de medische aandoening een onmenselijke of 

vernederende behandeling uitmaakt bij afwezigheid van medische zorgen in het land van herkomst. 

Dienomtrent besliste de arts-attaché geheel terecht dat de vermelde behandeling symptomatisch is, 

zodoende dat er zelfs onbehandeld geen risico is op een onmenselijke of vernederende behandeling.  

Een eventuele afwezigheid van deze symptomatische behandeling in het land van herkomst heeft dan 

ook niet tot gevolg dat verzoekende partij onmenselijk of vernederend zou worden behandeld.  

Geheel ten overvloede laat verweerder nog gelden dat, om van een mensonterende en vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is te kunnen spreken in de zin van artikel 3 van het 

EVRM en artikel 9 ter Vreemdelingenwet, niet enkel doorslaggevend dat er geen behandeling 

beschikbaar is in het land van herkomst, doch dient daarbij eveneens reeds actueel sprake te zijn van 

een kritieke gezondheidstoestand of een levensverwachting die op korte termijn in het gedrang is, zodat 

het vaststellen van het kennelijk en manifest ontbreken van dergelijk ernstig actueel gevaar voor de 

gezondheid ruimschoots volstaat om deze toepassingsvoorwaarde van artikel 9 §1 Vreemdelingenwet 

en artikel 3 van het EVRM uit te sluiten. Een verder onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden in 

het land van herkomst dient in dat geval niet te worden uitgevoerd door de arts-adviseur.  

In casu dient te worden vastgesteld dat er door de arts-attaché geen ernstige aandoening werd 

weerhouden, nu het slechts een banale aandoening betreft en de verwachte behandelingsduur slechts 

een 14-tal dagen zou duren.  

De verweerder verwijst ter zake naar het arrest nr. 91.685 dd. 19 november 2012 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, waarin het voormelde wordt bevestigd:  

“De Raad wijst er verder op dat op de ambtenaar-geneesheer geen verplichting rust om de 

behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst of verblijf te onderzoeken indien reeds is 

vastgesteld dat de aangevoerde aandoeningen niet voldoende ernstig zijn en kennelijk niet 

beantwoorden aan aandoeningen in de zin van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet. 

Louter ten overvloede stelt de Raad daarnaast ook vast dat verzoeker zelf op geen enkele wijze 

aantoont dat als gevolg van de bestreden beslissing zijn behandeling zal worden stopgezet of dat hij in 

zijn herkomstland geen adequate behandeling en opvang kan genieten.”  

Zie ook:  

“Daar door de ambtenaar-geneesheer werd geconcludeerd dat een medische behandeling voor de 

mentale aandoeningen waaraan tweede verzoekster lijdt niet echt vereist is, diende geen verder 

onderzoek te worden doorgevoerd naar de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de 

behandelingsmogelijkheden voor deze aandoeningen en diende de controlearts niet nader in te gaan op 

de door verzoekers aangebrachte toelichting inzake de staat van de gezondheidszorg in Macedonië.” 

(R.v.V. nr. 110.809 dd. 27.09.2013)  

“De arts wijst er herhaaldelijk op dat het kind aangepast onderwijs nodig heeft maar komt tot de 

conclusie dat de behandeling veeleer pedagogisch is dan medisch. De arts stelt hierbij ook letterlijk dat 

er geen risico is op een mensonwaardige of vernederende behandeling indien er geen behandeling zou 

zijn in het herkomstland. Bij deze heeft de arts wel degelijk geantwoord op de vraag naar het reëel 

karakter van het risico op een mensonwaardige behandeling bij gebrek aan medische behandeling.” 

(R.v.V. nr. 109.933 dd. 17.09.2013)  

Verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden.  

Verzoekende partij verwijst nog naar een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met nr. 

114.395 van 28.8.2013 dat in deze zaak een gelijkaardig arrest zou geveld hebben.  

Nog los van de vaststelling dat de Belgische rechtsorde geen precedentenrechtspraak kent, toont 

verzoekende partij ook niet aan dat de feitelijke omstandigheden die het voorwerp uitmaken van deze 

rechtspraak gelijkaardig zijn aan deze in casu.  

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat de aanvraag om machtiging tot verblijf o.g.v. artikel 

9ter Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te worden verklaard.  

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

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

toepasselijke rechtsregels.  

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

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

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

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

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

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

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

evenredigheidsbeginsel als toepassing hiervan aannemelijk maakt.”. 
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(onder meer Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 24.638 van 17 maart 2009)  

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

zorgvuldigheidsverplichting en het redelijkheidsbeginsel waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert.  

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

aangenomen.” 

 

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

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke 

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

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

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

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

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

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

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk het 

determinerend motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestreden 

beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, en naar het feit dat de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van deze 

bepaling onontvankelijk verklaard wordt nu het aangehaalde medisch probleem niet weerhouden kan 

worden als voldoende ernstig om te voldoen aan de voordelen van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. Het advies van de arts van de verwerende partij van 28 november 2013 waarop de 

bestreden beslissing zich steunt omschrijft de ziekte van de verzoekende partij als zijnde banaal. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte 

motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

De verzoekende partij is het niet eens met de inhoud van de bestreden beslissing en het advies en voert 

de schending van de materiële motiveringsplicht aan. 

 

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

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

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

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

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

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet luidde ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing als 

volgt: 

 

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

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

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

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

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

(…) 

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

(…) 

§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk : 

(…) 

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

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

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

verblijf in het Rijk; 

(...)” 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de ambtenaar-geneesheer op 28 november 2013 een schriftelijk 

advies heeft opgesteld ten behoeve van de gemachtigde van de staatssecretaris betreffende de 

voorgelegde medische aandoening in hoofde van de verzoekende partij. Het advies luidt als volgt: 

 

“(...)Artikel 9ter §3 -4°  

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

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

ingediend op 16.08.2012.  

Uit het standaard medisch getuigschrift d.d. 17/07/2012 van dr. C en de bijlagen (d.d. 12/07/2012 en 

24/08/2012) blijkt dat de vermelde discarthrose, zelfs zonder behandeling, actueel geen reëel risico 

vormt voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene.  

Het betreft een banale aandoening die geen risico vormt voor het leven of de fysieke integriteit van 

betrokkene. Dit wordt bevestigd door de vermelding dat de verwachte behandelingsduur slechts een 14-

tal dagen zou duren. De behandeling is louter symptomatisch. De eventuele afwezigheid ervan in het 

thuisland betekent dan ook niet dat betrokkene onmenselijk of vernederend zou worden behandeld. “ 

 

Bijgevolg stel ik vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en die aanleiding kan geven tot het bekomen van een 

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

 

De verzoekende partij houdt voor dat haar ziekte veel ernstiger is dan omschreven in het advies van de 

arts van de verwerende partij en verwijst naar een medisch attest van 8 juli 2013. Bovendien werd er 

geen onderzoek verricht naar de behandelingsmogelijkheden in het herkomstland van de verzoekende 

partij. 

 

Uit het administratief dossier dossier blijkt dat het standaard medisch getuigschrift van 17 december 

2012 stelt dat de voorziene duur van behandeling 14 dagen bedraagt. Voorts blijkt dat de verzoekende 

partij kinesitherapie volgt. Uit een medisch attest van 24 augustus 2012 blijkt dat de verzoekende partij 

lijdt aan discarthrosis. Voorts blijkt dat uit een medisch attest van 10 juni 2013 dat de verzoekende partij 

lijdt aan discushernia en geopereerd werd op 27 mei 2013. Onder bespreking wordt het volgende 

gesteld: 

 

“Op basis van de myelomalacie werd de patiënt geopereerd.  

Er werd een anterieure discectomre uitgevoerd met aansluitend fusie en osteosynthese. De hechtingen 

werden op 06.06.13 verwijderd.  

Controle binnen 1 maand met een RX van de cervicale wervelzuil.”  

 

Voorts blijkt uit het administratief dossier dat de verzoekende partij een nieuwe aanvraag indiende om 

machtiging tot verblijf op 8 juli 2013. Vooreerst wordt er opgemerkt dat deze nieuwe aanvraag niet het 

voorwerp is van de bestreden beslissing. Voorts wordt hieromtrent in het medisch advies van de 

ambtenaar-geneesheer van 9 augustus 2013 evenwel gesteld:  

 

“Artikel 9ter §3 - 4°  

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

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

ingediend op 09.07.2013.  

 

Uit het standaard medisch getuigschrift d.d. 06.06.2013 en het medisch stuk d.d. 10.06.2013 blijkt dat 

de beschreven ruggenmergcompressie actueel geen reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit van betrokkene. Deze aandoening werd afdoende verholpen door een heelkundige ingreep op 
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27 .05.2013, momenteel is er geen behandeling meer nodig. Er bestaat dus actueel geen risico op een 

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

herkomst.  

 

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

Artikel Ster van 15 december 1980 en die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel” (eigen onderlijning) 

 

De verzoekende partij toont geen belang bij haar grief nu blijkt dat haar kritiek voorwerp uitmaakt van 

een andere aanvraag die zij in haar verzoek van 8 juli 2013 zelf als “nieuwe” aanvraag bestempelt en 

anderzijds niet weerlegt dat de behandeling voor haar nieuw medisch probleem afdoende wordt 

beschouwd door de ambtenaar-geneesheer. Uit deze stukken blijkt ten overvloede niet dat buiten 

controle daadwerkelijke medische behandelingen nodig zijn of minstens toont de verzoekende partij dit 

niet aan. Ook het medisch standaard getuigschrift van 6 juni 2013 voorziet slechts een duur van 

noodzakelijke behandeling van zes maanden tot één jaar en voorziet dat de specifieke nood een 

zesmaandelijkse controle is. Er weze nog opgemerkt dat inmiddels een jaar is verstreken. De 

verwerende partij stelt terecht dat er geen verplichting rust op de verwerende partij en haar ambtenaar- 

geneesheer om de behandelingsmogelijkheden in het herkomstland te onderzoeken waneer vastgesteld 

wordt dat de aangevoerde aandoeningen niet voldoende ernstig zijn hetzij wanneer de aandoeningen 

afdoende behandeld zijn. Dit lijkt in casu het geval te zijn door de ondergane operatie en de 

verzoekende partij toont niet aan dat de feitenvinding niet correct is of dat de bestreden beslissing 

kennelijk onredelijk is genomen. De verwijzing naar volgens de verzoekende partij andersluidende 

arresten is niet dienstig nu aldaar er kon vanuit gegaan worden dat er sprake was van een ernstige 

ziekte. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij zich heeft gebaseerd op het verslag 

van de ambtenaar-geneesheer en dat deze laatste rekening heeft gehouden met alle door de 

verzoekende partij bijgebrachte medische verslagen die betrekking hadden op de aanvraag. De 

verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is 

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

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. Een schending van de artikelen 9ter en 62 van de vreemdelingenwet, van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van de materiële motiveringsplicht wordt niet 

aannemelijk gemaakt.  

 

Het enige middel is ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op een december tweeduizend veertien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 


