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 nr. 138 428 van 12 februari 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, belast met 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 Egyptische nationaliteit te zijn, op 20 november 2014 

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

beslissing van de gemachtigde van 8 oktober 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, aan de 

verzoeker ter kennis gegeven op 22 oktober 2014. 

 

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 12 januari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 februari 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken, D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat LAMBRECHT, die loco advocaat V. VEREECKE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoeker, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, komt op 3 maart 2013 België binnen. 

Op 4 maart 2013 dient hij een asielaanvraag in. 

 

1.2. Op 2 april 2014 dient de verzoeker 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 (hierna: Vreemdelingenwet). Op 16 april 2014 wordt 

de aanvraag onontvankelijk bevonden. 
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1.3. Op 27 mei 2014 dient de verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 25 juni 2014 wordt de aanvraag onontvankelijk bevonden. 

 

1.4. Op 1 augustus 2014 dient de verzoeker een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 10 september 2014 wordt de aanvraag 

onontvankelijk bevonden. 

 

1.5. Op 24 september 2014 dient de verzoeker een vierde aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 8 oktober 2014 wordt de aanvraag 

onontvankelijk bevonden. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de verzoeker op 22 oktober 2014 

kennis neemt. Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

24.09.2014 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 zoals gewijzigd door de 

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

 

Reden(en): 

 

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-attaché d.d. 07.10.2014 (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. 

 

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. 

 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan I.I.A.A.Y. te willen overhandigen. 

(…)” 

 

 

2. Rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoeker. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

iuncto de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Dit middel is als volgt onderbouwd: 
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“Schending van het aangevoerde middel doordat de ambtenaar-geneesheer niet heeft nagegaan of de 

stopzetting van de medische/medicamenteuze behandeling een risico inhoudt van de fysieke integriteit 

van verzoeker, dan wel een vernederende of onmenselijke behandeling uitmaakt. 

 

Verzoeker lijdt aan een aantal medische aandoeningen die grosso modo kunnen onderverdeeld worden 

in twee groepen: 

 Arteriële hypertensie en dyslipidemie; 

 Aortaklepstenose en –insufficiëntie en stenose; 

 

Bij beslissing van 8 oktober 2014 werd de aanvraag verworpen als onontvankelijk verwijzende naar het 

advies van de ambtenaar-geneesheer zeggende dat hij: 

“(…) 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 medich advies van de arts-adviseur d.d. 07.10.2014 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

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

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

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

hij verblijft”. 

 

Artikel 9ter Vw. stelt: 

§ 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; 

 

Volgens de bestreden beslissing blijkt uit het gevoegde medisch verslag dat de ambtenaar-geneesheer 

vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte bedoeld in §1 van artikel 9ter Vw. 

 

De wetgever heeft inderdaad een duidelijk onderscheidt gemaakt tussen het ontvankelijkheidonderzoek 

en het gegrondheidsonderzoek. Enkel wanneer de ambtenaar-geneesheer oordeelt dat de ziekte 

kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte voorzien in artikel 9ter Vw. kan de aanvraag onontvankelijk 

worden verklaard. 

 

In het ander geval is een gegrondheidsoordeel wettelijk vereist. 

 

Welnu, de ambtenaar-geneesheer schrijft in zijn verslag: 

“(…) de arteriële hypertensie en de dyslipidemie (hier hypercholesterolemie) kaderen in de 

aanwezigheid van morbiede obesitas. De behandeling bestaat dan ook in de eerste plaats uit een 

drastische gewichtsreductie en lichaamsbeweging. Er is geen enkel objectief gegeven dat aan deze 

twee belangrijke maatregelen werd voldaan. Verder is er geen enkel objectief argument dat erop wijst 

dat medicamenteuze aanpak hier essentieel is. 

Actueel is er voor de aortaklepstenose en –insefficiënteie en de stenose van de aorta geen indicatie 

voor heelkunde. Het gegeven dat er in de toekomst mogelijks noodzaak zou zijn tot klepchirurgie is 

louter speculatief”. 

 

Eerst en vooral is het onduidelijk wat de arts-adviseur bedoelt met zijn opmerking dat er geen objectief 

elementen aanwezig is dat aan deze twee belangrijke maatregelen werd voldaan. 

 

Blijkbaar twijfelt de arts-geneesheer aan de drastische gewichtsreductie en lichaamsbeweging. Uit de 

medische stukken blijkt inderdaad dat dit één van de aangewezen behandelingen is, althans voor wat 

betreft de hypertensei en dyslipedemie. Gezien het ernstig karakter van de medische problematiek, 

werden hiertoe weldegelijk inspanningen geleverd door verzoeker. Hij volgt een diëet en kine. Er was 

intussen een specaculaire gewichtsverlies (25 kilogram). 

 

De arts-adviseur heeft helemaal geen gegevens in het dossier om te besluiten dat verzoeker geen 

inspanningen zou leveren. Temeer door verwerende partij geen aanvullende informatie werd 

opgevraagd, noch werd verzoeker uitgenodigd voor een onderzoek aan het lichaam. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

Zeker in de ontvankelijkheidsfase, kan de arts-adviseur er zich niet toe beperken volledig passief te 

blijven, geen enkele informatie op te vragen en uit het ontbreken van de informatie, die blijkbaar 

doorslaggevend is, een besluit nemen dat verzoeker kennelijk niet lijdt aan een ernstige ziekte (vgl i.v.m. 

actualiseren van een dossier: RvV 79 973, 23 april 2012). 

 

Indien bepaalde medische gegevens doorslaggevend zijn, kan het niet opvragen van bijkomende 

informatie een miskenning zijn van de zorgvuldigheidsplicht (RvV 86.178, 23 augustus 2012). 

 

In voorkomt geval heeft de DVZ-arts geen enkel initiatief genomen. 

 

Verder stelt het advies dat er geen enkel obectief gegeven bestaat dat medicamenteuze behandeling 

noodzakelijk is. 

 

Welnu, verzoeker verwijst naar het standdaard medsich getuigschrift, opgesteld door de geneesheer-

specialist (Cardioloog dr. C(…)), waarin onder punt C/ aangeduid wordt dat een medicamentuze 

behandeling nodig is. 

 

In het medisch verslag van 19.12.2013 (gevoegd onder stuk 7 bij het verzoekschrift), vermeldt de 

specialist de huidige medicamenteuze behandeling: 

 Atacand Plus 

 Nifedipine 

 Inegy 

 Aspirine 

 Allopurinol 

 

Het valt dan ook niet in te zien hoe de DVZ-arts, zonder enige inhoudelijke motivatie, kan besluiten dat 

er geen medicamenteuze behandeling nodig is, en dit in strijd met het standpunt van de behandelende 

specialist (RvV 26 november 2013, 114.457). 

 

Uiteraard heeft deze foute vooronderstelling een bepalende invloed gehad op de genomen beslissing. 

 

Wat betreft de aortaplepstenose en –insufficiëntie, oordeelt de DVZ-arts dat er geen noodzaak op 

heelkundig ingrijpen bestaat. Deze conclusie is onvernenigbaar met de bewoordingen voorgelegde 

verslagen van de cardioloog. De DVZ-arts doet dit af als een louter speculatief. 

 

In werkelijk stelt het standdaar medisch dd. 30.04.2014 getuigschrift op de vraag naar verdere 

interventies/hospitalisatie (stuk 3 bij verzoekschrift): 

“Aortaklepheelkunde in de toekomst”. 

(eigen onderlijning) 

 

Er kan hieruit niet afgeleid worden dat de heelkunde “louter speculatief” is, maar houdt juist in dat in 

normale omstandigheden een heelkundig ingripen te verwachten is. 

 

De DVZ-arts verklaart nergens waarom hij afwijkt van het advies van de specialist. 

 

Op de vraag wat de gevolgen kunnen zijn van de stopzetting van de behandeling schrijft de 

geneesheer-specialist (stuk 3 bij verzoekschrift): 

“verhoogde cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit” 

 

Er kan in die zin ook verwezen worden naar het Standaard medisch getuigschrift van 08.01.2014 dat op 

deze vraag kortweg stelt (stuk 6 bij verzoekschrift): 

“Hartfalen”. 

 

Het is dan ook absoluut niet verantwoord om in strijd met deze vaststellingen, in de 

ontvankelijkheidsfase, zonder bijkomend onderzoek noch inhoudelijk concrete motivering, te besluiten 

dat verzoeker kennelijk niet lijdt aan een ernstige ziekte. 

 

De ambtenaar-geneesheer heeft aldus zijn beoordelingsbevoegdheid in het licht van artikel 9ter §3, 4° 

Vw overschreden, minstens de motiveringsplicht, of toch alleszins is zijn advies niet in redelijkheid te 
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verenigen met de toepassingsvoorwaarden van artikel 9ter Vw. In die zin is de beslissing, volledig 

gesteund op de advies, onwettig. 

 

Het aangevoerde middel is dan ook gegrond.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In het eerste middel voert verzoeker een schending aan van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, 

juncto de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van de motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Verzoeker verwijt verwerende partij dat niet werd nagegaan of de stopzetting van de medische 

behandeling een risico inhoudt voor de fysieke integriteit van verzoeker, dan wel voor een vernederende 

of onmenselijke behandeling. De arts-adviseur kon niet besluiten dat er geen medicamenteuze 

behandeling nodig zou zijn. 

Verzoeker is bovendien van oordeel dat de arts-adviseur niet kan stellen dat een heelkundige ingreep in 

de toekomst louter speculatief is. 

Hij stelt dat de arts-adviseur geen gegevens heeft om te besluiten dat verzoeker geen inspanningen zou 

leveren met betrekking tot de aandoening. Temeer door verwerende partij geen aanvullende informatie 

werd opgevraagd, noch werd uitgenodigd voor een onderzoek aan het lichaam. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker niet kan voorhouden als zou de arts-

adviseur niet zijn nagegaan wat de gevolgen zijn bij de stopzetting van de behandeling. 

De arts-adviseur stelde immers vast dat er geen enkel objectief argument is die erop wijst dat de 

medicamenteuze behandeling hier essentieel is. De voorgeschreven medicatie zoals blijkt uit de 

standaard medische getuigschriften, is derhalve naar oordeel van de arts-adviseur niet essentieel voor 

de bestrijding van de aandoening. 

Verzoeker betwist dit klaarblijkelijk en stelt dat uit het standaard medisch getuigschrift van Cadioloog dr. 

C(...) en het medisch verslag van 19 december 2013 blijkt wat de huidige medicamenteuze behandeling 

is. 

 

Dienaangaande merkt verwerende partij op dat door de arts-adviseur geenszins wordt ontkent dat 

verzoeker thans medicatie inneemt, doch wel dat er geen enkel objectief argument is die erop wijst dat 

de medicamenteuze behandeling hier essentieel is. 

Verzoeker maakt met de verwijzing naar het voorgelegde standaard medische getuigschrift en verslag 

niet het tegendeel aannemelijk. Uit die stukken blijkt geenszins dat de medicatie wel essentieel zou zijn. 

 

Indien verzoeker het niet eens is met de vaststelling van de arts-adviseur dat de medicatie niet 

essentieel is, dient te worden aangegeven dat de Raad vaststaand oordeelt dat het onderzoek en de 

appreciatie van de door de vreemdeling aangebrachte medische gegevens uitsluitend behoort tot de 

bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer en dat het de Raad niet toekomt de beoordeling van de 

ambtenaar-geneesheer te betwisten. (RvV 23 juni 2014, nr. 126.019) 

 

Daar waar verzoeker stelt dat de arts-adviseur niet kon afleiden dat de heelkundige ingreep louter 

speculatief is, dient andermaal te worden opgemerkt dat verzoeker met de verwijzing naar het standaard 

medisch getuigschrift van 30 april 2014, geenszins het tegendeel aannemelijk maakt. 

 

De arts-adviseur stelt in zijn advies dat “(er) actueel (…) voor de aortaklepstenose en –insufficiëntie en 

de stenose van de aorta descendens/coarctatio aortae geen indicatie is voor heelkunde. Het gegeven 

dat er in de toekomst mogelijks noodzaak zou zijn tot klepchirurgie is louter speculatief.” 

 

Uit het advies van dr. C(...), waarnaar verzoeker verwijst, staat onder de titel ‘interventie / hospitalisatie 

(Frequentie? Datum van laatste opname?)’ vermeld: ‘aortaklepheelkunde in de toekomst.’ 

 

Hieruit blijkt geenszins dat de vaststelling van de arts-adviseur dat er actueel voor de aortaklepstenose 

en –insufficiëntie en de stenose van de aorta descendens/coarctatio aortae geen indicatie is voor 

heelkunde, foutief zou zijn, noch als zou het oordeel van de arts-adviseur dat er in de toekomst 

mogelijks noodzaak zou zijn tot klepchirurgie louter speculatief is, niet op het medisch dossier gesteund 

zijn. 
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Verzoeker, die niet betwist dat hij thans geen heelkundige ingreep nodig heeft, kan uit het advies van dr. 

C(...) bezwaarlijk afleiden dat “in normale omstandigheden een heelkundige ‘ingreep’ te verwachten is”. 

 

Tot slot kon de arts-adviseur geheel terecht oordelen dat de behandeling van de arteriële hypertensie en 

de dyslipidemie, die zich kaderen in de aanwezigheid van morbiede obesitas, in de eerste plaats bestaat 

uit drastische gewichtsreductie en lichaamsbeweging. Er is geen enkel objectief gegeven dat aan deze 

twee belangrijke maatregelen werd voldaan. 

De arts-adviseur kwam geheel terecht tot die conclusie op basis van de gegevens uit het medisch 

dossier. 

 

Verzoeker tracht het tegendeel te beweren door te stellen dat hij een dieet volgt en ondertussen 25 

kilogram zou zijn afgevallen, doch gaat eraan voorbij dat die bewering geenszins steun vindt in de 

medisch dossier. 

 

Derhalve is de vaststelling van de arts-adviseur correct en maakt verzoekers geenszins aannemelijk dat 

de arts-adviseur bijkomende informatie had moeten vragen of verzoeker had moeten uitnodigen. 

 

Uit de bewoordingen van artikel 9ter, §1, vijfde lid van de wet van 15 december 1980 blijkt duidelijk dat 

de ambtenaar-geneesheer, indien hij dit nodig acht, de vreemdeling kan onderzoeken en een bijkomend 

advies inwinnen van deskundigen. Een persoonlijk onderzoek is dus geen wettelijke verplichting. De 

ambtenaar-geneesheer kan zodoende wettelijk op basis van de door verzoeker ingediende medische 

attesten een advies opstellen. Het is aan de ambtenaar-geneesheer aldus toegestaan om zich voor zijn 

advies louter te baseren op de neergelegde medische attesten zonder de vreemdeling zelf te 

onderzoeken indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder een eigen onderzoek een 

onderbouwd advies kan geven. (cf. RvV 7 april 2010, nr. 41 432) 

 

De Raad oordeelde reeds met betrekking tot haar marginale beoordelingsbevoegdheid ter zake: 

“De Raad mag geen inhoudelijk, medisch oordeel vellen over het advies van de ambtenaar-geneesheer. 

Wanneer deze ambtenaar-geneesheer oordeelt dat hij of zij een advies kan opstellen op basis van de 

ingeleverde medische attesten, betekent dit dat de ambtenaar-geneesheer in casu met voldoende 

zekerheid heeft kunnen vaststellen dat het ziektebeeld van verzoeker niet beantwoord aan het 

ziektebeeld zoals beschreven in artikel 9ter, §1 van de vreemdelingenwet.” (RvV 17 december 2012, nr. 

93.696) 

 

Uit de lezing van het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat hij van oordeel is over voldoende 

informatie te beschikken om zich een duidelijk beeld te kunnen vormen van de graad van ernst en de 

noodzakelijke behandeling en heeft op wettige wijze zijn advies geformuleerd op basis van de stukken 

van het medisch dossier. 

 

Uit het bovenstaande volgt dat de geldende regelgeving werd geëerbiedigd, dat de motivering van de 

bestreden beslissing toelaat om kennis te nemen van de determinerende motieven van de bestreden 

beslissing in het licht van die regelgeving en dat niet wordt aangetoond als zou de bestreden beslissing 

zijn gebaseerd op een foutieve feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. 

 

Het betoog van verzoeker laat niet toe de door hem aangevoerde schendingen aan te tonen. 

 

Het enig middel is niet ernstig.” 

 

3.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de burger, zelfs 

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

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

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

29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” 

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

genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9ter, § 3, 4°, van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de 
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beslissing een motivering in feite, met name dat “(u)it het medisch advies van de arts-attaché (…) 

kennelijk niet (blijkt) 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”. De verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in 

staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is 

genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. Uit 

de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

3.3.2. De verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat het 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd 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 in onredelijkheid tot haar 

besluit is gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, 

dat als volgt luidt: 

 

“§ 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. 

(…) 

 

§ 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; 

(…)” 

 

3.3.2.1. Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer van 7 oktober 2014, waarnaar wordt verwezen in 

de bestreden beslissing en dat onder gesloten omslag samen met deze beslissing aan de verzoeker 

werd overhandigd, blijkt dat de ambtenaar-geneesheer aangaande de arteriële hypertensie en de 

dyslipidemie heeft geoordeeld dat de behandeling “in de eerste plaats (bestaat) uit een drastische 

gewichtsreductie en lichaamsbeweging. Er is geen enkel objectief gegeven dat aan deze twee 

belangrijke maatregelen werd voldaan. Verder is er geen enkel objectief argument dat erop wijst dat 
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medicamenteuze aanpak hier essentieel is”. In dit advies, dat dient te worden geacht integraal deel uit te 

maken van de motivering van de bestreden beslissing, meent de ambtenaar-geneesheer dus dat de 

verzoeker in de eerste plaats een gewichtsreductie en meer lichaamsbeweging moet nastreven en dat 

een medicamenteuze aanpak niet essentieel is. 

 

De verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij aanvoert dat het onduidelijk is wat de ambtenaar-

geneesheer bedoelt “met zijn opmerking dat er geen objectief element aanwezig is dat aan deze twee 

belangrijke maatregelen werd voldaan”. Uit een eenvoudige lezing van het advies van 7 oktober 2014 

blijkt immers duidelijk dat deze maatregelen de drastische gewichtsreductie en lichaamsbeweging van 

de verzoeker betreffen. Ook de verzoeker blijkt dit zo te hebben gelezen nu hij in een volgende 

paragraaf in zijn verzoekschrift stelt dat de ambtenaar-geneesheer “(b)lijkbaar twijfelt (…) aan de 

drastische gewichtsreductie en lichaamsbeweging”. 

 

Waar de verzoeker aanvoert dat hij wel degelijk inspanningen levert en meer bepaald een dieet en kine 

volgt, beperkt hij zich tot een loutere bewering die niet in concreto wordt gestaafd of onderbouwd met 

enig begin van bewijs en die bovendien geen steun vindt in het medisch dossier. Hij maakt hiermee niet 

aannemelijk dat het advies, waar wordt gesteld dat er geen enkel objectief gegeven is dat aan de 

maatregelen van gewichtsreductie en lichaamsbeweging is voldaan, is gesteund op onjuiste feitelijke 

gegevens. De verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij voorhoudt dat de ambtenaar-geneesheer 

hieromtrent informatie diende op te vragen en uit het ontbreken van de informatie niet kan besluiten dat 

hij niet lijdt aan een ernstige ziekte. Uit de tekst van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt immers 

dat het de aanvrager toekomt zijn verzoek te onderbouwen, door naast het standaard medisch 

getuigschrift, ieder nuttig gegeven omtrent zijn ziekte over te maken. Op basis daarvan verschaft de 

ambtenaar-geneesheer zijn advies. Hij kan zo nodig de vreemdeling onderzoeken en een bijkomend 

advies inwinnen van deskundigen, doch is hiertoe niet verplicht (cf. RvS 29 oktober 2010, nr. 208.585; 

RvS 16 april 2012, nr. 8348 (c)). 

 

De verzoeker betoogt verder dat “niet (valt) in te zien hoe de DVZ-arts, zonder enige inhoudelijke 

motivatie, kan besluiten dat er geen medicamenteuze behandeling nodig is, en dit in strijd met het 

standpunt van de behandelende specialist”. Hij verwijst hiervoor naar een medisch verslag van 

19 december 2013 waarin de specialist als huidige medicamenteuze behandeling vermeldt: “Atacand 

Plus, Nifedipine, Inegy, Aspirine en Allopurinol”. Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer van 

7 oktober 2014 blijkt evenwel dat de ambtenaar-geneesheer niet enkel met het door de verzoeker 

aangehaalde medisch verslag rekening heeft gehouden, doch ook met de (meer recente) standaard 

medische getuigschriften van 8 januari 2014, 30 april 2014 en 23 september 2014, alsook met de 

bijlagen van 8 december 2009, 2 december 2013, 8 januari 2014, 9 januari 2014 en 27 februari 2014. 

Door slechts te verwijzen naar één (van de minst recente) van deze verslagen, maakt de verzoeker niet 

aannemelijk dat de beoordeling van de ambtenaar-geneesheer op basis van een niet correcte 

feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot zijn advies is gekomen, temeer nu bijvoorbeeld in het 

meer recente standaard medisch getuigschrift van 8 januari 2014 geen enkele medicamenteuze 

behandeling vermeld staat. 

 

3.3.2.2. Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer van 7 oktober 2014 blijkt dat de ambtenaar-

geneesheer aangaande de aortaklepstenose en –insufficiëntie en stenose ter hoogte van de aorta 

descendens/coarctatio aortae heeft geoordeeld dat er actueel “geen indicatie (is) voor heelkunde” en dat 

“het gegeven dat er in de toekomst mogelijks noodzaak zou zijn tot klepchirurgie (…) louter speculatief 

(is)”. 

 

De verzoeker voert aan dat deze conclusie van de ambtenaar-geneesheer onverenigbaar is met de 

bewoordingen van de voorgelegde verslagen van de cardioloog. Hij verwijst hiervoor naar het standaard 

medisch getuigschrift van 30 april 2014, waarin onder de vraag naar de “Interventie/Hospitalisatie” staat 

vermeld “Aortaklepheelkunde in de toekomst”. Ook hier wordt er op gewezen dat de ambtenaar-

geneesheer in zijn advies van 7 oktober 2014 nog met verschillende andere (en recentere) medische 

verslagen rekening heeft gehouden. Door slechts te verwijzen naar één van deze verslagen, maakt de 

verzoeker niet aannemelijk dat de ambtenaar-geneesheer, door te oordelen dat er actueel geen 

indicatie voor heelkunde is en dat “(h)et gegeven dat er in de toekomst mogelijks noodzaak zou zijn tot 

klepchirurgie (…) louter speculatief (is)”, op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk 

onredelijke wijze tot zijn advies is gekomen, temeer nu in het meest recente standaard medisch 

getuigschrift van 23 september 2014, onder de vraag naar de “Interventie/Hospitalisatie” vermeld staat 

“Mogelijks in de toekomst klepheelkunde”. 
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3.3.2.3. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maak dat de ambtenaar-geneesheer 

op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot zijn conclusie is 

gekomen en dat de gemachtigde de bestreden beslissing nam op basis van het advies van deze arts. 

De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, 

kan niet worden aangenomen. 

 

3.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit voorgaande 

bespreking is gebleken dat de ambtenaar-geneesheer op basis van een correcte feitenvinding tot zijn 

conclusie is gekomen en dat de gemachtigde de bestreden beslissing nam op basis van het advies van 

deze arts. De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. 

 

 

4. 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 twaalf februari tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


