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 nr. 138 086 van 6 februari 2015 

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 Algerijnse nationaliteit te zijn, op 13 augustus 2014 

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

beslissing van 23 juni 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 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 september 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 oktober 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HUYSMAN, die loco advocaat A. LOOBUYCK verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. DE WITTE, 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 23 juni 2014 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding verzoekers aanvraag tot verblijfsmachtiging op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk. Dit is de bestreden beslissing: 

 

“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 
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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. 20.06.2014 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

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

het land waar hij verblijft.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekt voert een enig middel aan: 

 

“Schending van artikel 9ter Vreemdelingenwet. Schending van de materiële motiveringsplicht, algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur. Schending artikel 62 Vreemdelingenwet Schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel Schending artikel 3 EVRM. De verwerende partij stelt dat het verzoekschrift tot 

regularisatie van verzoekende partij onontvankelijk is omdat de ingeroepen ziekte niet zou voldoen aan 

de voorwaarden voorzien in artikel 9ter §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980. 

De ingeroepen elementen in het medisch certificaat zouden geen actueel risico inhouden op een 

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

herkomst. (…).  In het medisch advies van de Arts-adviseur dokter LL - dat integraal deel uitmaakt van 

de thans bestreden beslissing - valt te lezen (eigen onderlijning): (…).  Nochtans luidt artikel 9ter, §1 

Vreemdelingenwet als volgt: (…).  Aangezien het in casu de ontvankelijkheidsfase betreft kon 

verwerende partij de aanvraag ex artikel 9ter Vreemdelingenwet slechts onontvankelijk verklaren indien 

cf. artikel 9ter, §3, 4° Vreemdelingenwet "de (...) vermeide 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 

Iid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. Hoewel de arts-

attaché erkent dat de gezondheidstoestand van verzoekende partij op korte of middellange termijn 

aanzienlijk zou kunnen achteruitgaan, vindt ze dat dit toch niet belet om te oordelen dat de ziekte van 

verzoekende partij kennelijk geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling. In feite redeneert verwerende partij hier - verkeerdelijk - dat, aangezien er momenteel 

volgens verwerende partij geen directe bedreiging is voor de psychische en fysieke gezondheid van 

verzoekende partij doordat er geen adequate behandeling is in haar land van herkomst, dit eveneens 

het risico op een onmenselijke of een vernederende behandeling uitsluit. Verwerende partij maakt 

hiermee een verkeerde interpretatie van artikel 9ter Vreemdelingenwet, hetgeen reeds meermaals werd 

bevestigd door de Raad. Cf. Arrest nr. 92 863 van 4 december 2012 in de zaak RvV 104 962/II: (…).  Cf. 

Arrest nr. 92 444 van 29 november 2012 in de zaak RvV 97 021 / II (…).  Cf. Arrest nr. 92 661 van 30 

november 2012: (…).  Uit het advies van de arts-adviseur blijkt dat hij van mening is dat een ziekte 

enkel een reëel risico kan inhouden voor het Ieven of de fysieke integriteit als de aandoening direct 

Ievensbedreigend zou zijn. Artikel 9ter, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet is van toepassing op de 

volgende drie gevallen: 

(1 ) Op een ziekte die een reëel risico is voor het leven van de patiënt of 

(2) Op een ziekte die een reëel risico is voor de fysieke integriteit van de patiënt of 

(3) Op een ziekte die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling doordat er 

geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. 

Voormelde rechtspraak is duidelijk. Nochtans stelt de arts-attaché in de bestreden beslissing -flagrant in 

strijd met bovenstaande rechtspraak- het volgende: "Uit de standaard medische getuigschrift d.d. 

07.04.2014 en het medisch stuk dd. 07.04.2014 blijkt dat de beschreven prostatitis actueel geen reëel 

risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene. Deze aandoening werd afdoende 

behandeld en het urologisch onderzoek is normaal, er is verder geen behandeling nodig. Er bestaat dus 

actueel geen risico op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst." De bestreden beslissing stelt met andere woorden dat een 

onderzoek naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg in Algerije niet nodig 

is, aangezien er actueel geen ernstig actueel gevaar zou zijn voor de gezondheid van verzoekende 

partij. Aangezien de gezondheidstoestand van betrokkene nog niet kritiek zou zijn en zich nog niet in 

een vergevorderd stadium zou bevinden, zou er met andere woorden ook geen risico zijn op een 

onmenselijke en vernederende behandeling. Bijgevolg is deze beslissing strijdig met de materiële 

motiveringsverplichting. Nochtans is de behandelende arts van verzoekende partij een andere mening 

toegedaan. De behandelende arts stelt in het standaard medisch getuigschrift dat verdere opvolging 

noodzakelijk is. Nergens uit het standaard medisch getuigschrift dd. 07.04.2014 of het bijgevoegde 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

medisch stuk 07.04.2014 blijkt nergens dat de aandoening van verzoekende partij reeds zou genezen 

zijn of dat er geen verdere behandeling meer zou nodig zijn. Nochtans lijkt de arts-attaché wel die 

mening aangedaan in haar advies: 'Deze aandoening werd afdoende behandeld en het urologisch 

onderzoek is normaal, er is verder geen behandeling nodig.’ Verzoekende partij begrijpt niet van waar 

de arts-attaché deze indruk gekregen heeft zonder de verzoekende partij ook maar te onderzoeken, er 

staat immers duidelijk op het standaard medisch getuigschrift dd. 07.04.2014 dat verzoekende partij 

verdere opvolging nodig heeft. Eerst en vooral blijkt dat de arts-adviseur de aandoeningen van 

verzoekende partij verkeerd blijkt te interpreteren. De bewering van de arts adviseur vindt dus geenszins 

een basis in het dossier van verzoekende partij. Nochtans meent verwerende partij, zonder enig verder 

onderzoek naar de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in Algerije, dat dit -cf. art. 9ter, §3, 4° 

Vreemdelingenwet- kennelijk geen risico op een onmenselijke of vernederende behandeling inhoudt. 

Verwerende partij heeft bovendien geen rekening gehouden met alle elementen in het dossier, hetgeen 

onzorgvuldig is. Bovendien heeft verzoekende partij aan de verwerende partij steeds duidelijk gemaakt 

dat zij niet naar Algerije terug kan omwille van het feit dat er geen adequate zorg aanwezig is in haar 

land van herkomst. De verwerende partij kan onmogelijk beweren dat zij dit standpunt van verzoekende 

partij niet zou begrepen hebben. De materiële motiveringsplicht en het artikel 9ter Vreemdelingenwet 

zijn in diezelfde zin geschonden omdat helemaal niet blijkt dat in Algerije de nodige medische zorgen 

beschikbaar en toegankelijk zijn, waardoor verzoekende partij niet zou onderworpen worden aan een 

onmenselijke of vernederende behandeling. Verder maakt het gebrek aan een adequate behandeling in 

Algerije een schending van artikel 3 EVRM uit. Een eventuele uitwijzing van de verzoekende partij zou 

tot gevolg hebben dat artikel 3 EVRM wordt geschonden. Artikel 3 EVRM verbiedt dat een persoon 

wordt onderworpen aan foltering of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. 

De uitwijzing van een zieke naar een land waar onvoldoende medische voorzieningen voorhanden zijn, 

kan dergelijke behandeling uitmaken. In die zin strijdt de bestreden beslissing dan ook met de materiële 

motiveringsverplichting, artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en artikel 3 EVRM. Verzoekende partij is 

dan ook van mening dat hier zowel het zorgvuldigheidsbeginsel, artikel 9ter Vreemdelingenwet (meer 

bepaald art. 9ter,§ 1 en art. 9ter, §3, 4°), Artikel 3 EVRM, de materiële motiveringsverplichting en artikel 

62 van de Vreemdelingenwet geschonden werden.” 

 

2.2. De verzoekende partij betoogt dat de ambtenaar-geneesheer verkeerdelijk zou redeneren dat het 

gebrek aan directe bedreiging voor de psychische en fysieke gezondheid van de verzoekende partij - bij 

gebrek aan behandeling in het land van herkomst - eveneens het risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling zou uitsluiten. Er zou een verkeerde interpretatie gegeven zijn aan artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§ 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.”  

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet voorziet aldus dat de ambtenaar-geneesheer dient na te gaan of 

er sprake is van een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene, dan wel 
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een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling in het 

herkomstland is.  

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

aangehaald door de verzoekende partij onderzocht werden door de ambtenaar-geneesheer, doch deze 

stelde vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, § 1 van de 

vreemdelingenwet, die aanleiding kan geven tot een verblijfsmachtiging in het Rijk. 

 

De ambtenaar-geneesheer stelt in het advies: 

 

"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 22.05.2014. 

Uit het standaard medisch getuigschrift dd. 07.04.2014 en het medisch stuk d.d. 07.04.2014 blijkt dat de 

beschreven prostatitis actueel geen reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van 

betrokkene. Deze aandoening werd afdoende behandeld en het urologisch onderzoek is normaal, er is 

verder geen behandeling 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 9ter van 15 december 1980 en die aanleiding kan geven tot hel bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel." 

 

Gelet op het feit dat de ambtenaar-geneesheer adviseert dat er kennelijk geen sprake is van een 

aandoening zoals bedoeld in artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet, is het niet kennelijk onredelijk 

van de gemachtigde om het advies van de ambtenaar-geneesheer te volgen.   

 

In zoverre de verzoekende partij betoogt dat enkel onderzoek zou zijn gebeurd naar het reëel risico voor 

het leven of de fysieke integriteit van betrokkene, zonder dat zou zijn onderzocht of er een reëel risico is 

op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling in het herkomstland 

is, blijkt uit voormeld advies dat deze kritiek voorbijgaat aan de inhoud van het advies. Uit het advies van 

20 juni 2014 blijkt immers duidelijk dat de ambtenaar-geneesheer de aandoening beschouwt als zijnde 

afdoende behandeld waarbij geen verdere behandeling nodig is. 

 

Gelet op voormelde vaststelling van de ambtenaar-geneesheer kan de verzoekende partij die overigens 

niet eens ingaat op de motieven van het advies, niet worden gevolgd waar zij stelt dat de ambtenaar-

geneesheer zich louter beperkt zou hebben tot het onderzoek of de medische problemen direct 

levensbedreigend, kritiek of vergevorderd zijn. 

  

In zoverre de verzoekende partij betoogt dat uit het advies van 20 juni 2014 zou blijken dat de 

ambtenaar-geneesheer van mening is dat enkel direct levensbedreigende aandoeningen een reëel 

risico kunnen inhouden voor het leven of de fysieke integriteit, laat de Raad gelden dat zulks nergens in 

het advies te lezen valt, zodat de kritiek van de verzoekende partij grondslag mist.  

 

De verzoekende partij kan niet gevolgd worden in het betoog dat nog onderzoek diende te worden 

gevoerd naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van 

herkomst, nadat door de ambtenaar-geneesheer reeds was vastgesteld dat geen behandeling meer 

nodig is.  

 

De Raad wijst er op dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet uitdrukkelijk bepaalt dat de medische 

appreciatie van een aanvraag tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet gebeurt 

door een ambtenaar-geneesheer. In de mate dat verzoeker het niet eens is met het oordeel van de 

ambtenaar-geneesheer en meent dat zijn aandoening wel ernstig is, vraagt hij om een nieuwe 

beoordeling van de medische gegevens van verzoeker. Dit laatste is echter een beoordeling die niet aan 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen toekomt. 

 

Het komt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, als annulatierechter, niet toe 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. 

 

Wat de schending van artikel 3 van het EVRM betreft, moet de verzoekende partij doen blijken dat er 

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag 

worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of 
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mensonterende behandeling. Zij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Zij moet 

concrete, op haar persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een 

eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op 

artikel 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden volstaat 

op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 14 maart 2002, nr. 

104.674; RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). De verzoekende partij maakt 

met haar betoog niet aannemelijk dat verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing 

artikel 3 van het EVRM heeft miskend. 

 

De bestreden beslissing bevat geen verwijderingsmaatregel. De verzoekende partij maakt niet 

aannemelijk hoe de bestreden beslissing een schending van artikel 3 van het EVRM tot gevolg kan 

hebben. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes februari tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


