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 nr. 134 375 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 Chileense nationaliteit te zijn, op 16 augustus 2014 

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

beslissing van 2 juli 2014 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 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 W. LOOPMANS, die loco advocaat P. KLINGELS 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 

 

Op 9 december 2013 dient de verzoekende partij 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 28 mei 2014 verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag 

ontvankelijk. 
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Op 2 juli 2014 verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag ongegrond. 

Dit is de bestreden beslissing die luidt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 09.12.2013 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door :  

(…)  

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 28/05/2014, 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 (zie gesloten omslag, verslag dd 24/06/2014), 

hij concludeerde dat:  

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

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

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. Derhalve is er 

vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.'  

Derhalve  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel verwijt de verzoekende partij de bestreden beslissing een manifeste 

beoordelingsfout en voert zij de schending aan van een materiële motiveringsplicht en van de 

zorgvuldigheidsplicht. In een onderdeel van het middel stelt zij dat zij geen moeder of vader meer heeft. 

Zij is zowel fysiek, medisch als emotioneel volledig afhankelijk van de zorgen van haar tante en zus die 

beide legaal in België verblijven en bij wie zij inwonend is blijkens het administratief dossier. Zij heeft 

meerdere gezondheidsproblemen. Zij lijdt aan paranoïde psychoses, aan supermorbide obesitas. Een 

levenslange therapie is te verwachten. Zij heeft ernstige schildklierproblemen en is van de verzorging 

van haar tante afhankelijk. Zij brengt het overgrote deel van de dag in bed door omwille van haar 

ontzettende gewichtsproblemen en het gezwel aan haar knie zodat stappen en zich verplaatsen erg 

moeilijk is. Zij lijdt aan incontinentie voor stoelgang en urine.  

 

2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“(…)Verzoekende partij bekritiseert de bestreden beslissing, omdat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris er ten onrechte vanuit gegaan zou zijn dat verzoekende partij in haar land van 

herkomst over voldoende medische hulp beschikt.  

Verweerder laat gelden dat de bestreden beslissing werd genomen in toepassing van art. 9ter 

Vreemdelingenwet.  

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt:  

“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.”  

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt duidelijk dat de gezondheidsproblemen die werden aangehaald 

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

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

vernederende behandeling en dit gelet op het gegeven dat er in Chili behandeling en opvolging 
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beschikbaar en toegankelijk is, terwijl verzoekende partij ook kan reizen naar dit land. Verzoekende 

partij laat uitschijnen in haar verzoekschrift dat zij niet zou kunnen reizen, doch dit blijkt geenszins uit de 

door haar overgemaakte stukken.  

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt duidelijk dat daarbij rekening werd gehouden met de medische 

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

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

worden nagegaan in het administratief dossier. Verweerder ziet niet in met welke elementen uit de door 

verzoekende partij overgemaakte medische attesten de arts-adviseur geen rekening zou hebben 

gehouden.  

Gelet op het feit dat de arts-adviseur adviseert dat er geen bezwaar is vanuit medisch oogpunt tegen 

een terugkeer naar Chili, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de federale 

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

advies van de arts-adviseur te volgen.  

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

te stellen van de ambtenaar-geneesheer noch van de gemachtigde van de Staatssecretaris bij het 

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

Verzoekende partij werpt op dat zij zich niet op diensten zoals FONASA (het Nationaal 

Gezondheidsfonds) zou kunnen beroepen, daar zij niet werkt. Deze bewering kan echter niet worden 

weerhouden. In het medisch verslag dd. 24.06.2014, dat uitgebreide, objectieve informatie bevat over 

de zorgverlening in Chili, staat uitdrukkelijk vermeld dat personen die aangesloten zijn bij FONASA in 

vier groepen worden onderverdeeld. Het behoren tot een categorie wordt bepaald in functie van de 

inkomsten van de betrokkene. Tot categorie A behoren personen die niet over inkomsten of werk 

beschikken. Personen die behoren tot deze categorie moeten bovendien niets betalen. Verzoekende 

partij kan dus bezwaarlijk voorhouden dat ze zich niet op medische dienstverlening zou kunnen 

beroepen omdat ze geen job heeft. Evenmin kan zij dienstig voorhouden dat zij de medische hulp en 

begeleiding niet zou kunnen financieren.  

Verder beweert verzoekende partij dat de hulpverlening in de publieke sector in Chili ‘beneden alle peil’ 

zou zijn. Deze bewering wordt echter niet ondersteund door concrete gegevens of bewijsstukken. 

Bovendien wordt deze stelling eveneens tegengesproken door het verslag van de arts-adviseur dd. 

24.06.2014, dat het volgende vermeldt:  

“Het FONASA (en de ISAPRES) moeten de garanties van toegang, kwaliteit, opportuniteit en financiële 

bescherming van de begunstigden verzekeren.”  

Verzoekende partij verwijst verder naar de medische verslagen die ze bij haar initieel verzoekschrift 

gevoegd heeft. Deze medische verslagen werden echter allemaal geëvalueerd door de aangestelde 

arts-adviseur en in overweging genomen door de gemachtigde van de Staatssecretaris bij het nemen 

van de bestreden beslissing.  

Verzoekende partij beroept zich voorts op twee bijkomende nieuwe medische stukken.  

Verweerder laat hierover gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris helemaal geen rekening 

kon houden met de door verzoekende partij aangebrachte stukken, want op het ogenblik van het nemen 

van de beslissing waren deze verslagen niet bijgevoegd.  

Verweerder wijst hieromtrent ook op volgende rechtspraak:  

“Voor het beoordelen van de wettelijkheid van een bestuursbeslissing dient men zich inderdaad te 

plaatsen op het ogenblik van het nemen die beslissing, rekening houdend met de alsdan voorhanden 

zijnde feitelijke en juridische gegevens.” (cf. bv. R.v.St. nr. 46.794, 30.3.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.).  

“De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen.” (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007).  

Verweerder merkt verder op dat indien uit deze nieuwe bijgevoegde stukken andere elementen zouden 

blijken dan deze die zij reeds heeft aangevoerd in het kader van onderhavige aanvraag op basis van art. 

9ter Vreemdelingenwet, het de verzoekende partij vrij staat een nieuw verzoek om machtiging tot verblijf 

conform art. 9ter Vreemdelingenwet in te dienen – hetgeen zij op heden evenwel nog niet heeft gedaan.  

In haar verzoekschrift somt verzoekende partij verder op welke medicatie ze op huidig moment inneemt. 

Verzoekende partij toont echter op geen enkele wijze aan dat deze medicatie niet beschikbaar of 

toegankelijk zou zijn in het land van herkomst. Verweerder verwijst ter zake andermaal naar de inhoud 

van het advies van 24.06.2014.  

Verzoekende partij beweert verder dat zij ten volste afhankelijk is van ‘de verzorgingen’ van haar tante, 

bij wie ze op huidig moment inwoont. Verweerder laat gelden het erg onwaarschijnlijk lijkt dat 

betrokkene in Chili –het land waar zij tenslotte ruim 24 jaar verbleef- geen familie, vrienden of kennissen 

meer zou hebben bij wie zij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de 

nodige zorgen aldaar of voor (tijdelijke) financiële hulp, zoals de arts-adviseur ten andere ook 

geadviseerd heeft in zijn advies dd. 24.06.2014.  
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Verzoekster oppert voorts dat een terugvlucht naar het land van herkomst, onmogelijk zou zijn. 

Verzoekende partij legt echter geen enkel concreet bewijs voor, die deze bewering zou staven. Er kan 

bijgevolg aangenomen worden dat het voor verzoekende partij wel degelijk mogelijk is om te reizen.  

Ten slotte voert verzoekende partij aan dat zij chirurgisch zal moeten worden behandeld. Verweerder 

laat gelden dat deze bewering niet door verzoekende partij in haar verzoekschrift dd.09.12.2013 werd 

aangevoerd. De gemachtigde van de Staatssecretaris kon met dit gegeven dus ook geen rekening 

houden.  

Verweerder laat ten overvloede nog gelden dat het loutere gegeven dat de beschikbaarheid van de 

zorgen niet volstrekt gegarandeerd kan worden, dat de zorgen van een lager niveau zijn dan dit het 

geval is in België, en evenmin kosteloos zijn, zoals verzoekende partij aanhaalt, niet van aard is afbreuk 

te doen aan de inhoud van het advies van de arts-adviseur.  

Verweerder benadrukt in eerste instantie dat dit betoog van verzoekende partij dient te worden 

beoordeeld tegen de achtergrond van het gegeven dat de wetgever, bij de invoering van artikel 9ter in 

de Vreemdelingenwet, vooropstelde dat: “Het onderzoek van de vraag of er een gepaste en voldoende 

toegankelijke behandeling bestaat in het land van oorsprong of verblijf gebeurt geval per geval, rekening 

houdend met de individuele situatie van de aanvrager, en wordt geëvalueerd binnen de limieten van de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens” (Parl. St. Kamer, 2005-2006, DOC 

51-2478/001, p. 35). 

Het was bijgevolg de uitdrukkelijke wil van de wetgever om de beschikbaarheid en de toegankelijkheid 

van de medische behandeling en opvolging in het herkomstland te beoordelen binnen de limieten van 

de rechtspraak van het EHRM. Het is bijgevolg nuttig om kort in te gaan op de rechtspraak van dit Hof 

inzake de verwijdering van (ernstig) zieke vreemdelingen.  

Aangaande de kritiek van verzoekende partij dat zij in het land van herkomst slechtere sociale en 

medische condities zou vinden, laat verweerder gelden dat het EHRM oordeelde in Grote Kamer dat 

artikel 3 van het EVRM niet het recht aan een vreemdeling waarborgt om op het grondgebied van een 

Staat te blijven louter om reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan zijn land 

van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand beïnvloedt en de 

levensverwachting op significante wijze vermindert, niet volstaat om een schending van die bepaling op 

te leveren. Het EVRM is volgens het EHRM immers essentieel gericht op de bescherming van 

burgerlijke en politieke rechten. Volgens het EHRM kan artikel 3 van het EVRM niet beschouwd worden 

als een verplichting voor de verdragspartijen om de ongelijkheden tussen landen op vlak van medische 

voorzieningen te overbruggen door het voorzien van gratis en onbeperkte gezondheidszorg aan illegale 

vreemdelingen (EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, N. t. het Verenigd Koninkrijk).  

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat het gegeven dat een medische behandeling beperkt 

beschikbaar is omwille van logistieke of geografische redenen en dus minder makkelijk te verkrijgen of 

minder toegankelijk is in het land van terugkeer dan in de betrokken Verdragsluitende Staat, hetzij dat 

financiële toegankelijkheid van de beschikbare behandeling ernstige problemen kan geven, niet 

doorslaggevend is (EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); 

EHRM 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 25 

november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan v. Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing)).  

Zie in die zin:  

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

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

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

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

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

kostenloosheid van de medische behandeling geenszins een vereiste is en dat zelfs al zou er een 

aanzienlijke kost zijn voor verzoekers, zulks er geenszins toe leidt dat dit strijdig zou zijn met artikel 3 

van het EVRM.  

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

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

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

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

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

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

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

onderzocht doch dat verzoekers een andere invulling geven aan het begrip ‘toegankelijkheid’. De 

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

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

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

kan in deze dan ook niet toelaten te besluiten dat er een verkeerde toepassing is gemaakt van artikel 9 
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ter van de vreemdelingenwet of dat de bestreden beslissing op dit punt gebrekkig gemotiveerd is.” 

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

De weigeringsbeslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris kan in deze dan ook een 

schending van artikel 3 EVRM inhouden.  

Wat de kritiek van verzoekende partij betreft dat het vaststaande rechtspraak zou zijn dat er bij de 

beoordeling van een aanvraag rekening wordt gehouden met de toegang tot gezondheidsstrekking, 

mede gelet op de financiële mogelijkheden en de aanwezigheid van familie, wijst verweerder naar wat 

hieromtrent hoger werd uiteengezet.  

De stelling van verzoekende partij dat zij geen adequaat logement zal hebben omdat zij geen woning 

heeft in Chili, kan bezwaarlijk worden weerhouden, daar waar dergelijke kritiek geen uitstaans heeft met 

de aard van de regularisatieprocedure op grond van art. 9ter Vreemdelingenwet, die slechts voorziet in 

een verblijfsrecht voor de vreemdeling 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. De mogelijkheden tot huisvesting dienen dan ook niet te worden onderzocht, of a 

fortiori gegarandeerd in de beslissing genomen in het kader van art. 9ter Vreemdelingenwet.  

Verweerder wijst er bovendien strikt ten overvloede op dat de arts-adviseur in zijn advies heeft 

verwezen naar de mogelijkheden voor verzoekende partij om een beroep te doen op het IOM met het 

oog op haar re-integratie. Dit deel van het advies wordt door verzoekende partij onbesproken gelaten.  

Verzoekende partij werpt voorts op dat de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris 

onvoldoende gemotiveerd zou zijn, daar het een motivering zou betreffen met betrekking tot artikel 3 

EVRM. Verzoekende partij voert aan dat de toepassing van art. 9ter Vreemdelingenwet niet zonder 

meer kan worden gelijkgeschakeld met de bescherming geboden door art. 3 EVRM.  

Verweerder laat gelden dat in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt gemotiveerd dat er geen 

sprake is van een risico als bedoeld in art. 9ter, § 1 Vreemdelingenwet, en dit nu de nodige zorgen 

beschikbaar en toegankelijk zijn in Chili.  

De kritiek van verzoekende partij is gericht tegen een overtollig motief van de bestreden beslissing/het 

advies van de arts-adviseur (cf. naar analogie: de ontoelaatbaarheidsbeschikking van de Raad van 

State nr. 10.545 dd. 10.06.2014).  

Terwijl verzoekende partij niet zonder meer kan verwijzen naar eerdere rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Nog los van de vaststelling dat de continentale rechtstelsels geen 

precedentenrechtspraak kennen, laat verweerder gelden dat de omstandigheden die aan de basis van 

deze rechtspraak liggen geenszins vergelijkbaar zijn. Deze rechtspraak heeft betrekking op de 

toepassing van een medische filter (i.e. de ziekte is onvoldoende ernstig), daar waar in casu de ernst 

van de aandoening wel werd aanvaard, maar geen verblijfsrecht kon worden toegekend nu de 

behandeling beschikbaar en toegankelijk is.  

Waar verzoekende partij ten slotte aanvoert dat de zorgvuldigheidsplicht geschonden zou zijn daar de 

gemachtigde van de Staatssecretaris bij de verzoekende partij niet direct en persoonlijk om inlichtingen 

heeft verzocht, wijst verweerder op volgende rechtspraak:  

"Het komt in de eerste plaats de verzoekende partij toe om erover te waken zich te bekwamen in elke 

procedure die zij heeft ingesteld, en, indien nodig, deze procedures te vervolledigen en te actualiseren." 

(R.v.V. nr. 26.814 van 30 april 2010)  

Het middel faalt in rechte.  

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

2.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij een onderzoek naar de materiële motiveringsplicht 

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). Nazicht van de materiële motivering houdt in casu nazicht in van de aangevoerde 

schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet luidde op het ogenblik 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 
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behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging tot verblijf in 

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

§ 1/1 

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

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

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

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

verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft. 

§ 2 (…)” 

 

Uit het onder punt 2.1. beschreven onderdeel blijkt dat de verzoekende partij stelt dat haar ziektes 

mantelzorg behoeven die enkel kan verstrekt worden door haar in België verblijvende familie. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de arts van de verwerende partij op 24 juni 2014 het volgende 

advies verschafte: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor. medische evaluatie van de gezondheidstoestand' aangehaald door 

genoemde persoon in het kader van haar vraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend 

op 09.12.2013.  

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken:  

Standaard medisch getuigschrift (d.d. 16110/2013) ingevuld door dr. C waaruit blijkt dat betrokkene  

lijdt aan een paranoïde psychose;  

Standaard medisch getuigschrift (d.d. 1119/2013) ingevuld door dr. <onleesbare stempel>;  

Standaard medisch getuigschrift {d.d. 22/0712013) ingevuld door dr. V;  

Attest (d.d. 19/1112012) van dr. V;  

Verslag (d.d. 16/0712013) van dr. D;  

Verslag (d.d. 16/07/2013) van dr. D;  

Verslag (d.d. 16/0712013) van dr. D;  

Verslag (d.d. 1610712013) van dr. K;  

Verslag (d.d. 20/0912013) met bloedafname van dr. M;  

 

Uit een studie van deze documenten blijkt dat deze 25-jarige dame lijdt aan morbide obesitas. Uit de 

voorgeschiedenis blijkt ook een· psychiatrische problematiek. Verder neemt ze behandeling voor een 

schildklierprobleem.  

 

Met betrekking tot de pijnen en tintelingen in de ledematen kon niets worden weerhouden uit het 

neurologisch onderzoek.  

 

Volgens het meest recente attest wordt betrokkene behandeld met thyroxine, pafiperidon (Xep!ion®) en 

bupropion (Wellbutrin®). Een positieve borrella-serologie is behandelbaar met 2 weken doxycycline. We 

mogen veronderstellen dat deze behandeling inmiddels is voltooid.  

 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan worden afgeleid dat de betrokkene kan reizen en 

geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen.  

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in Chile:  
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Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene):  

 

(1) Informatie uit de Essentiêle Geneesmiddelenlijst http:/lwww.who.int/selection medicines/country 

lists/chl formulario 2005.pdf?ua=1  

Betreffende de medische behandeling van betrokkene, uit (1) blijkt dát in Chile amitriptiline (ter 

vervanging van bupropion), levothyroxine en haloperidol injecteerbaar (ter vervanging van paliperidon) 

beschikbaar zijn.  

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging In Chile (cfr nota d.d. 18/06/2014):  

Samen met Cuba en Costa Rica beschikt Chili over het beste gezondheidsniveau van Latijns-Amerika 
1
• 

Het Ministerie van Volksgezondheid van Chili moet aan alle burgers een vrije en gelijke toegang' tot alle 

gezondheidsprogramma's en gezondheidsdiensten garanderen. Het Chileens gezondheidssysteem 

bestaat uit twee sectoren: de openbare sector en de privésector.  

De openbare sector bestaat uit alle organismen die onder het nationaal systeem van de 

gezondheidsdiensten (SNSS) vallen en dekt ongeveer 70% van de bevolking (met inbegrip van de arme 

personen die op het platteland en in de steden wonen, de lagere middenklasse en de gepensioneerden) 

, en dit via het Nationaal Gezondheidsfonds (FONASA)3 via het SNSS en zijn netwerk van 29 regionale 

gezondheidsdiensten, en het systeem voor primaire zorgen . De arme personen en zij die niet over 

voldoende middelen beschikken om een bijdrage te leveren, vallen onder het FONASA en genieten van 

een bijzondere behandeling
4
•  

De begunstigden van het FONASA kunnen de « institutionele » modaliteit kiezen die hen in staat stelt 

om te genieten van de zorgen die in de openbare gezondheidsinstellingen verstrekt worden, met een 

bepaalde limiet in het kader van de keuze van de dienstverleners
5
. Op het moment waarop ze de zorgen 

ontvangen, moeten de begunstigden een deel van de gezondheidszorgen betalen {10 à 20% van de 

door het FONASA vastgelegde prijs van de dienst), in overeenstemming met hun loonniveau, met 

uitzondering van de armste personen, de personen die ouder zijn dan 60 jaar en de personen met een 

specifieke pathologie. Door middel van deze institutionele modaliteit worden de burgers met een lager 

inkomen aangesloten bij het FONASA.  

De privésector dekt ongeveer 17.5% van de personen die tot de sociale groepen met een hoger 

inkomen, behoren
6
• Via de preventieve gezondheidsinstellingen (lSAPRE) biedt deze sector, zowel via 

privé-instellingen als via openbare instellingen, diensten aan. De rijkste personen, die een klein deel van 

de bevolking vormen, betalen de verleners van privé-gezondheidsdiensten rechtstreeks.  

Ongeveer 10% van de bevolking wordt door andere openbare agentschappen gedekt. Het gaat 

hoofdzakelijk om de Gezondheidsdiensten van de Strijdkrachten
7
.  

Het AUGE-plán (universele toegang met expliciete garanties), dat in 2005 in de vorm van een wet van 

kracht geworden is, voert een gegarandeerd algemeen gezondheidsstelsel in
8
. Het doel van het AUGE-

plan Is dat de wet garandeert dat elke persoon over een gelijke toegang tot de gezondheidszorgen 

beschikt alsook dat de kwaliteit van de verstrekte zorgen gelijk is. Dit plan dekt 56 

gezondheidsproblemen
9
• Het plan voor expliciete gezondheidsgaranties (~0ES, vroeger AUGE) dekt 

momenteel 69 gezondheidsprob!emen, en dit aantal zal' waarschijnlijk nog stijgen .  

Het FONASA (en de ISAPRES) moeten de garanties van toegang, kwaliteit, opportuniteit en financiële 

bescherming van de begunstigden verzekeren, en de ziekten die momenteel voorzien worden in het 

kader van het GES-plan, en de ziekten die in de toekomst zullen worden voorzien, dekken 1
1
• Mensen 

met een aandoening  

die gedekt wordt door het Plan GES, hebben recht op de voordelen van het Plan GES zelfs als de 

aandoening werd vastgesteld voor het in werking treden van het plan 1
2
.  

Voor de personen die aangesloten zijn bij het FONASA hangt de kostprijs van de verzorging van een 

ziekte die op de lijst vermeld wordt, af van de groep (A, B, C of D) waartoe de persoon behoort. Deze 

groep wordt in functie van het belastbaar inkomen van de begunstigde bepaald". De personen die tot de 

categorie A (de personen die niet over inkomsten of formeel werk·beschikken, die steunpensioenen 

ontvangen) en B (diegenen wiens maandelijks belastbaar inkomen lager is dan of gelijk is aan 

$182.000
14

) behoren, moeten niets betalen. De groepen C en 0
15

 betalen respectievelijk 10 en 20% van 

de gezondheidszorgprestaties. De personen die bij een ISAPRES zijn aangesloten moeten 20% van de 

prestaties betalen 
16

•  

Verder dient vermeld te worden dat betrokkene beroep kan doen op het REAB-programma van de 

International Organization for Migration (lOM). De IOM wil de zelfstandigheid en Integratie van mensen 

die terugkeren naar hun herkomstland verbeteren door ze te assisteren bij hun terugkeer en hun 

reïntegratie. Zo kunnen ze beschikken over mlcrokredieten om hen te ondersteunen bij de opbouw van 

een nieuw leven.
17

” 

http://htto/lwww.who.inVselection
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Als verzoekster en haar nabije familie er niet in slagen het benodigde inkomen uit arbeid te verwerven, 

zal betrokkene via deze weg van de nodige zorg verzekerd zijn. Evenwel, betrokkene legt geen enkel 

bewijs voor van een arbeidsgeneesheer dat zij arbeidsongeschikt zou zijn. We kunnen er dus vanuit 

gaan dat betrokkene in staat is om in haar eigen levensonderhoud te voorzien.  

Er is geen strikte noodzaak .tot mantelzorg. Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in 

Chili, het land waar zij ruim 24 jaar verbleef, geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij 

wie zij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar 

en/of voor (tijdelijke) financiële hulp.  

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

aangenomen worden dat een terugkeer naar Chili mogelijk is.  

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

Conclusie: 

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

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

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland.  

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

herkomstland.” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de behandelde artsen van de verzoekende partij attesteren 

betreffende de mantelzorg: 

 

- op 16 oktober 2013: “mantelzorg (moeder) is noodzakelijk; zelfstandig wonen is onmogelijk. Geen 

zelfredzaamheid” 

- op 11 september 2013: “alleen leven is momenteel niet haalbaar. Steun en hulp van familie is 

noodzakelijk.” 

 

Voorts blijkt uit de medische attesten aan de verwerende partij kenbaar gemaakt voor het nemen van de 

bestreden beslissing dat de verzoekende partij acuut werd opgenomen in een psychiatrisch 

zorgcentrum ondermeer van 23 augustus 2012 tot 25 oktober 2012; dat blijkens de dienst neurologie 

van het ziekenhuis J(…) de verzoekende partij op 16 juli 2013 volledige incontinentie heeft voor urine en 

stoelgang; er geheugenproblemen zijn en de verzoekende partij zich niet de plaats herinnert waar ze 

geweest is; dat de verzoekende partij gevolgd wordt in een obesitascentrum met een berekend BMI van 

50,4; dat op 20 september 2013 er nog steeds een supermorbide obesitas is; gangmoeilijkheden zijn, er 

concentratiestoornissen zijn en invaliderende klachten van pijn voornamelijk ter hoogte van de kuiten. 

 

De ambtenaar-geneesheer besluit betreffende de nodige mantelzorg “Er is geen strikte noodzaak tot 

mantelzorg.” Hoe deze arts tot dit besluit komt, is een raadsel gelet op de manifeste tegenspraak in de 

diverse attesten en het gebrek aan enige verklaring hieromtrent. Het komt de Raad niet toe zich in de 

plaats te stellen van de artsen omtrent de medische problematiek. Evenmin kan de Raad met zekerheid 

concluderen dat een eventueel volledig gebrek aan mantelzorg ipso facto zou dienen te leiden tot de 

toekenning van een verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze beoordeling komt 

de verwerende partij toe. Daargelaten de vaststelling dat verschillende bronnen waarop de ambtenaar-

geneesheer zich steunt in de Spaanse taal zijn zonder dat een vertaling werd toegevoegd in het 

administratief dossier wat de wettigheidscontrole voor de Raad quasi onmogelijk maakt nu de Raad de 

Spaanse taal niet dient te beheersen, lijkt het in casu dat de ambtenaar-geneesheer de vaststellingen 

over de mantelzorg in de diverse attesten over het hoofd heeft gezien. De motivering is gebrekkig terwijl 

de Raad niet kan oordelen of de mantelzorg die de verzoekende partij behoeft, kan vervangen worden 

door medische verpleging in het herkomstland nu de ambtenaar-geneesheer zich hierover niet heeft 

uitgesproken en enkel, zonder onderzoek van de verzoekende partij en zich baserend op attesten die 

het tegendeel stellen, stelt dat mantelzorg niet nodig is. Minstens lijkt de motivering dubbelzinnig. 

 

Waar de ambtenaar-geneesheer nog stelt: “Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in 

Chili, het land waar zij ruim 24 jaar verbleef, geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij 

wie zij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen”, en de 

nota deze opmerking herneemt, is dit een loutere hypothese die in onderhavig geval niet evident lijkt, 

gelet op de beschreven zorgen, van zowel fysieke en psychische aard die de verzoekende partij behoeft 

en gelet op haar medische problematiek, temeer blijkens het verzoekschrift, niet tegengesproken door 

de verwerende partij op dat vlak de ouders zijn overleden en de jonge leeftijd die de verzoekende partij 

heeft (geboren in 1988). 
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Het onderdeel dat de schending van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidplicht aanvoert 

is in die mate gegrond.  

 

Gelet op deze vaststelling dienen de overige onderdelen van het middel niet te worden beantwoord. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

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

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

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

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

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van 2 juli 2014 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, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

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 

 


