
  

 

RvV X - Pagina 1 van 6 

 
 

 nr. 135 167 van 17 december 2014 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X  

2. X  

3. X 

4. 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 VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

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

28 oktober 2013 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

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

Armoedebestrijding van 24 september 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, onontvankelijk wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 oktober 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 november 

2014. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. POOLS, die loco advocaat E. POOLS verschijnt voor de 

verzoekende partijen en van advocaat S. MATROYE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 27 augustus 2013 dienden verzoekers een aanvraag om verblijfsmachtiging in op grond van 

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

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

 

1.2. Op 24 september 2013 verklaarde de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de in punt 

1.1. bedoelde aanvraag onontvankelijk. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“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 zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is. 

Artikel 9ter §3 - 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 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. 20.09.2013 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene, [H.A.], Iijdt aan een aandoening die een directe bedreiging inhoudt voor 

haar leven of fysieke integriteit. De beschreven aandoeningen vereisen 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- Ekate Mwanje t. België, §§ 81-85; 

EHRM, Décision, 24 mei 2012 E.O. t. Italië, 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 toepassings-

voorwaarde 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 Iand 

van herkomst of het Iand 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 Iand van herkomst of het Iand 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”. 
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1.3. Op 24 september 2013 trof de verwerende partij tevens een beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten ten opzichte van derde verzoekende partij. Zij diende hiertegen een 

annulatieberoep in dat gekend is onder rolnummer 139 349. Dit beroep werd verworpen bij arrest nr. 

135 168 van 17 december 2014. 

 

1.4. Op 24 september 2013 trof de verwerende partij tevens een beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten ten opzichte van tweede verzoekende partij. Zij diende hiertegen een 

annulatieberoep in dat dat gekend is onder rolnummer  139 358. Dit beroep werd verworpen bij arrest 

nr. 135 169 van 17 december 2014. 

 

1.5. Op 23 juli 2014 trof de verwerende partij beslissingen om een inreisverbod op te leggen aan tweede 

en derde verzoekende partij (bijlagen 13sexies). Zij dienden hiertegen een schorsings- en annulatie-

beroep in dat dat gekend is onder rolnummer 160 105. Het gaf aanleiding tot de nietigverklaring van de 

bestreden bijlagen 13sexies. 

 

2. Ontvankelijkheid van het beroep 

 

De Raad stelt vast dat het beroep in eigen naam wordt ingediend door H. A. als eerste verzoekende 

partij en door H.N. als vierde verzoekende partij. Uit de bestreden beslissing en het verzoekschrift blijkt 

dat zij respectievelijk geboren zijn op 7 november 2012 en op 5 maart 2007. Er moet derhalve worden 

vastgesteld dat voormelde partijen als minderjarige infans niet over de vereiste hoedanigheid 

beschikken om zonder wettelijke vertegenwoordiging onderhavig beroep bij de Raad in te stellen. In 

zoverre het beroep ingesteld is door voormelde verzoekende partijen is het bijgevolg niet ontvankelijk 

(cf. RvS 15 februari 2006, nr. 155.037). 

 

3. Onderzoek van het beroep voor zover het ingediend werd door de tweede en de derde verzoekende 

partij 

 

3.1. Uit onderstaand betoog, waarin ze centraal stellen dat de verwerende partij ten onrechte tot de 

bestreden beslissing kwam en dus blijk geven van het feit dat ze het niet eens zijn met de motivering 

van de bestreden beslissing, kan afgeleid worden dat verzoekers de schending van de materiële 

motiveringsplicht beogen op te werpen. Zo heeft ook de verwerende partij het blijkens haar nota 

begrepen.  

 

Verzoekers betogen als volgt: 

 

“Verzoekers zijn van oordeel dat ten onrechte werd besloten dat de aanvraag van verzoekers 

onontvankelijk is aangezien [H.A.] niet zou lijden aan een aandoening die een directe bedreiging inhoudt 

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

vernederende of onmenselijke behandeling. Verzoekers wijzen op het attest d.d. 16 augustus 2013 (stuk 

5), opgesteld door Dr. W. Werckx. 

Het gaat in casu om een kind van zeer jonge leeftijd dat te maken heeft met een ernstige aandoening 

waarvoor in haar land van afkomst geen afdoende behandeling mogelijk is. Dr. Werckx stelde vast dat 

er sprake is van een congenitale huidaandoening en een unilaterale vasculaire stoornis. De evolutie en 

prognose van de ziekte kan leiden tot necrose, bloedingen, infecties, scoliose, etc... Dit wordt expliciet 

zo vermeldt door dr. Werckx in het standaard medisch attest. De gevolgen van een slechte opvolging 

zijn zeer duidelijk daar Mevrouw [H.A.] in december 2012 reeds werd opgenomen voor enkele dagen ter 

behandeling van een RSV infectie. De mogelijke infecties en necrose ten gevolge van een slechte of 

onvoldoende behandeling kunnen aldus gemakkelijk betrokkene het leven kosten, zeker aangezien het 

gaat om een kind van zo jonge leeftijd. Men dient ook rekening te houden met het feit dat de 

aandoening kan leiden tôt ergere ziektes zoals scoliose. 

De ernst van de gezondheidstoestand van Mevrouw [H.A.], alsmede de heersende sanitaire en sociale 

situatie in Armenië, houdt voor betrokkene een reëel risico in voor haar fysieke integriteit in de betekenis 

van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en een reëel risico op een negatieve evolutie van de 

ziekte die zeer ernstige gevolgen kan hebben zoals nécrosé of verdere infecties. Het medisch attest d.d. 

16 augustus 2013 opgesteld door Dr. W. Werckx stelt de ernst van de medische toestand van Mevrouw 

[H.A.] aldus voldoende vast zoals vereist volgens artikel 9ter. De negatieve evolutie van de ziekte is wel 

degelijk levensbedreigend. Het terugsturen van Mevrouw [H.A.] zal aldus, op termijn, wel degelijk de 

dood tot gevolg kunnen hebben. Uiteraard is het niet zo dat enkel levensbedreigende aandoeningen "op 

dit moment" ernstig genoeg zijn voor de toepassing van art. 9ter. Op zijn minst zou een terugkeer een 
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risico inhouden voor de fysieke integriteit. Ook de situatie waarin Mevrouw [H.A.] zou moeten leven in 

haar thuisland zou onaanvaardbaar, en zeker onmenselijk zijn. Dr. Werckx geeft duidelijk weer dat er 

een groot gevaar op infecties en necrose is. Zij zou aldus zeer vaak lijden aan de pijn en koorts die met 

infecties gepaard gaan. 

Betreffende de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de vereiste zorg in Armenië staat dan ook vast 

dat er een schrijnend tekort is aan medische zorgen. Mevrouw [H.A.] zal ongetwijfeld niet de juiste 

medische zorgen kunnen krijgen. Het opvolgen van zijn aandoening en het bepalen van een juiste 

behandeling alsook het verkrijgen van de correcte medicatie zal niet mogelijk zijn. 

Dr. Werckx stelt vast dat er levenslange opvolging noodzakelijk is. 

Teneinde aan de noden van betrokkene te voldoen werd een afspraak gemaakt bij het U.Z. 

Gasthuisberg te Leuven. Enkel daar konden de nodige specialisten worden gevonden om tot een meer 

concrete behandeling te komen. Zelfs in België is de nodige behandeling en opvolging van de 

aandoening aldus niet eenvoudig te verkrijgen. Verzoekers brengen een nieuw medisch attest bij van 

Prof. Dr. Van Geet Christel d.d. 21 juni 2013 (stuk 6). Ondanks het feit dat er op dit moment nog geen 

behandeling wordt opgestart, acht de professor het toch nodig om een nieuwe afspraak vast te leggen 

binnen 6 maanden. Zij geeft ook aan een afwachtende houding aan te nemen door de zeer jonge leeftijd 

van betrokkene. Een levenslange opvolging blijkt echter wel nodig te zijn. Het is ook zo dat de familie 

van betrokkene niet over de financiële middelen beschikt om haar te laten behandelen in haar thuisland. 

Van een sociaal zekerheidssysteem is uiteraard geen sprake in Armenië. Er is verder ook geen familie 

die zij kan contacteren. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met het feit dat deze 

aandoening niet zomaar kan genezen worden, maar dat het gaat om een ziekte die levenslang moet 

worden opgevolgd en die wel degelijk levensbedreigende gevolgen kan hebben. Het is duidelijk dat de 

bestreden beslissing geen rekening heeft gehouden met de bovenstaande feiten. De korte en simpele 

motivatie van de beslissing faalt naar feit en recht.” 

 

3.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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). 

 

3.3. De bestreden beslissing steunt op de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet “zoals 

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

gewijzigd door de wet van 08.01.2012 “. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 1 

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

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

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

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

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag 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. 

§ 2. (…) 

§ 3 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 
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1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat; 

2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 

wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat; 

3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; 

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°in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling. 

§ 4 (…) 

§ 5 (…) 

§ 6 (…) 

§ 7 (…).” 

 

3.4. In casu steunt de bestreden beslissing op artikel 9ter, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet. Zij verwijst 

in essentie naar het medisch advies van de arts-adviseur van 20 september 2013 en stelt vast dat de 

ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, §1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet. 

 

3.5. Het betrokken advies bevindt zich in het administratief dossier. Het luidt als volgt: 

 

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

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

ingediend op 27.08.2013. Uit het standaard medisch getuigschrift d.d. 16.08.2013 blijkt dat het 

beschreven syndroom van Klippel Trenaunay actueel geen reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene. Er bestaat geen behandeling voor deze aandoening en bijgevolg 

bestaat er dus 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 9ter 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.”    

 

3.6. Het advies van de arts-adviseur heeft, gelet op het gestelde in artikel 9ter, §3, 4° van de 

Vreemdelingenwet, een doorslaggevend karakter en laat geen appreciatieruimte over voor de 

verwerende partij. Indien het een negatief advies betreft, kan verwerende partij er niet tegen ingaan en 

is zij ertoe gehouden de aanvraag onontvankelijk te verklaren (cf. RvS 11 juni 2013, nr. 223.806). Het 

houdt in dat indien de verzoekende partij er niet in slaagt aan te tonen dat het bindend advies van de 

arts-adviseur van 12 augustus 2013 geen rechtmatig weigeringsmotief is, dit weigeringsmotief, dat de 

verwerende partij in de bestreden beslissing ook uitdrukkelijk tot het hare heeft gemaakt, bijgevolg 

overeind blijft, en dit kan, bij gebrek aan een gegrond bevonden wettigheidskritiek tegen het betrokken 

advies, volstaan om de bestreden beslissing te onderbouwen (cf. RvS 23 juni 2011, nr. 214.098). 

 

3.7. De Raad stelt vast dat verzoekers doorheen het hele verzoekschrift de elementen opsommen die 

de medische toestand van hun dochter kenmerken en herhalen wat er volgens hen allemaal kan worden 

gelezen in het door hen overgemaakte standaard medisch getuigschrift van 16 augustus 2013, doch zij 

gaan nergens concreet in op de door de arts-adviseur gedane beoordeling van de medische situatie.  

 

3.8. Met hun betoog dat er voor de aandoening van hun dochter geen afdoende behandeling mogelijk is, 

kunnen zij de door de arts-adviseur gedane beoordeling, namelijk dat er geen behandeling bestaat voor 

deze aandoening, niet onderuit halen. De Raad stelt in deze nog vast dat in het standaard medisch 

getuigschrift van 16 augustus 2013 dat verzoekers hadden overgemaakt ter ondersteuning van de in 

punt 1.1. bedoelde aanvraag onder rubriek C kan gelezen worden, “Medicamenteuze behandeling/me-

disch materiaal:/” en dat in rubriek D kan gelezen worden, “geen behandeling momenteel”.  Het gegeven 

dat de minderjarige dochter van verzoekers in december 2012 een RSV-injectie kreeg en toen twee 

dagen werd opgenomen voor “monitoring”, kan geen afbreuk doen aan de vaststelling dat er geen 

behandeling is voor de aandoening waaraan zij lijdt, namelijk het syndroom van Klippel Trenaunay.  

Verzoekers houden voor dat die korte opname het gevolg was van een slechte opvolging van de 
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aandoening van hun minderjarige dochter doch deze gevolgtrekking vindt geen steun in het standaard 

medisch getuigschrift van 16 augustus 2013. 

 

3.9.De Raad dient vast te stellen dat verzoekers de behandeling van de aandoening en de opvolging 

van de symptomen of gevolgen van de aandoening, namelijk opvolging van de huidlesie en van het 

motorisch stelsel, vermeld in rubriek F van het standaard medisch getuigschrift van 16 augustus 2013 

door elkaar halen.  Nergens in het standaard medisch getuigschrift van 16 augustus 2013 wordt vermeld 

dat een slechte opvolging van de aandoening van verzoekers’ minderjarige dochter haar het leven zal 

kosten. Verzoekers achten een negatieve evolutie van de aandoening van de minderjarige dochter 

levensbedreigend, zijn van oordeel dat dit “wel degelijk de dood tot gevolg kan hebben” en dat de 

terugkeer een risico inhoudt voor de fysieke integriteit, doch dit alles vindt andermaal nergens steun in 

het door verzoekers overgemaakte standaard medisch getuigschrift van 16 augustus 2013.  

 

3.10. Voorts zijn verzoekers overtuigd van het feit dat hun dochter ongetwijfeld niet de juiste medische 

zorgen en medicatie zal krijgen in Armenië, dat de heersende sanitaire en sociale situatie aldaar niet 

optimaal is, dat ze niet beschikken over financiële middelen om hun dochter te laten behandelen in 

Armenië, dat ze niet kunnen terugvallen op een sociaal zekerheidssysteem en op familie aldaar, maar 

naast de vaststelling dat dit niet meer is dan een bloot betoog dat door geen enkel stuk ondersteund 

wordt, dient de Raad op te merken dat verzoekers er volledig aan voorbij gaan dat de kernvaststelling 

van het advies van de arts-adviseur is dat er geen behandeling is voor de aandoening van hun 

minderjarige dochter. 

 

3.11. Verzoekers kunnen een bevestiging van een afspraak met de dienst hematologie van het UZ 

Leuven van 21 juni 2013 niet meer laten zeggen dan wat het zegt, namelijk een bevestiging van een 

afspraak. Verzoekers kunnen dan ook niet dienstig betogen dat hieruit zou voortvloeien dat “Enkel daar 

de nodige specialisten worden gevonden om tot een concrete behandeling te komen. Zelfs in België is 

de nodige behandeling en opvolging van de aandoening aldus niet eenvoudig te verkrijgen”.  

 

3.12. Ook uit het medisch attest van prof. dr. V.G.C. van 21 juni 2013 waaruit blijkt dat een nieuwe 

afspraak wordt vastgelegd voor binnen de zes maanden, kan niet meer afgeleid worden dan dat er 

nieuwe afspraak wordt vastgelegd.  

 

3.13. Het geven dat de bestreden beslissing in verzoekers’ opinie kort en simpel is, maakt niet dat ze 

faalt naar feit en recht zoals verzoekers voorhouden in hun verzoekschrift. 

 

Het enig middel is ongegrond.                  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien december tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 


