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 nr. 142 933 van 9 april 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

in eigen naam en in de hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van haar 

minderjarige dochter 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 VIII
ste

 KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 16 oktober 2014 in 

eigen naam en in de hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige X heeft 

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

van de gemachtigde van de Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 21 augustus 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 wordt verklaard. 

 

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 27 januari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 februari 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HUYSMAN, die loco advocaat P. STAELENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster kwam op 30 juli 2008 toe op Belgisch grondgebied en diende diezelfde dag een 

asielaanvraag in. 
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1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen trof op 6 maart 2009 een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

1.3. Verzoekster diende op 15 oktober 2009 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: de vreemdelingenwet). 

 

1.4. Op 1 december 2009 diende verzoekster een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid trof op 16 december 2010 

een beslissing waarbij de in punt 1.3 vermelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard. 

Deze beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vernietigd in zijn 

arrest van 21 maart 2011 (RvV 21 maart 2011, nr. 58 252) 

 

1.6. Verzoekster diende op 28 maart 2011 een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

1.7. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid trof op 26 april 2011 een 

beslissing waarbij de in punt 1.6 vermelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Deze beslissing 

werd door de Raad vernietigd in zijn arrest van 29 september 2014 (RvV 29 september 2014, nr. 130 

311). 

 

1.8. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid trof op 5 augustus 2011 een 

beslissing waarbij de in punt 1.3 vermelde aanvraag ongegrond werd verklaard. Het beroep tegen deze 

beslissing werd door de Raad verworpen in zijn arrest van 30 oktober 2012 (RvV 30 oktober 2012, nr. 

90 795). 

 

1.9. Op 12 maart 2012 diende verzoekster wederom een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

1.10. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding trof op 12 juni 2012 een beslissing waarbij de in punt 1.9 vermelde aanvraag 

onontvankelijk werd verklaard.  

 

1.11. Verzoekster diende op 14 december 2012 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

1.12. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding trof op 27 mei 2014 een beslissing waarbij de in punt 1.11 vermelde aanvraag 

onontvankelijk werd verklaard met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.13. Verzoekster diende op 7 juli 2014 nogmaals een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

1.14. De gemachtigde van de Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de Minister) trof op 21 augustus 2014 een beslissing waarbij 

de in punt 1.13 vermelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Verzoekster werd hiervan op 16 

september 2014 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

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

07.07.2014 bij onze diensten werd ingediend door: 

NAAM: 

M.(…), A.(…) geboren te (…) op (…) + dochter: 

M.(…), H.(…) geboren te (…) op (…) 

Nationaliteit: Armenië 

Adres: (…) 

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 
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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. 08.08.2014 (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.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

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

te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In beide middelen voert verzoekster onder andere een schending aan van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoekster stelt in haar middelen hieromtrent het volgende: 

 

“Verwerende partij lijkt van mening te zijn dat omdat de gezondheidszorg beschikbaar is in Armenië er 

actueel geen reëel risico zou bestaan op onmenselijke en vernederende behandeling. 

Maar verwerende partij motiveert niks over de toegankelijkheid van de medische zorgen. 

Dit is merkwaardig aangezien verwerende partij zelf stelt in de thans bestreden beslissing dat er verdere 

opvolging nodig is. 

Het spreekt voor zich dat indien de noodzakelijke behandeling niet toegankelijk is Armenië voor 

verzoekende partij, zij de noodzakelijke opvolging niet kan krijgen. 

Verwerende partij is bovendien door enkel te verwijzen naar het doktersadvies dd. 1/12/2010 

onzorgvuldig te werk gegaan, aangezien dit doktersadvies vernietigd werd door uw Raad (Cfr. Tweede 

middel).” 

 

“II.1.2. De arts-attaché vermeldt het volgende in haar verslag met betrekking tot de noodzakelijke 

opvolging van verzoekende partij: 

“Verdere opvolging bij een gynaecoloog en/of oncoloog is aangewezen en in een vorig advies (de dato 

01/12/2010 van dr. Deraeve) werd aangegeven dat de nodige modaliteiten voor verdere follow-up van 

dit probleem beschikbaar zijn in het land van herkomst.” 

Het medisch verslag van de arts-attaché dient dan ook te worden aanzien als integraal deel uitmakend 

van de bestreden beslissing. 

II.1.3. De arts-attaché verwijst naar het advies van dr. Deraeve dd. 01.12.10 om aan te tonen dat de 

nodige medische zorgen beschikbaar zijn in het land van herkomst, met name Armenië. 

Verwerende partij geeft met deze stelling te kennen dat zij geenszins het dossier van verzoekende partij 

grondig heeft bestudeerd, noch zorgvuldig te werk is gegaan, vooraleer zij een beslissing met dergelijke 

impact meent te moeten nemen. 

De ongegrondheidsbeslissing van 16 december 2010 met verwijzing van het verslag van de controlearts 

dd. 1 december 2010, werd immers vernietigd door uw Raad in arrest van 21 maart 2011 nr. 58 252 in 

de zaak RvV 65 878 / ll 

In dit arrest oordeelde Uw raad dus dat de ongegrondheidsbeslissing van de verwerende partij d.d. 16 

december 2010 nopens de aanvraag 9ter d.d. 15 oktober 2009 de materiële motiveringsplicht schendt 

omdat geenszins uit het administratief blijkt dat de medische zorgen (oncologie, mammografie) 

beschikbaar en betaalbaar zouden zijn voor de verzoekende partij in Armenië!!!!” 
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3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

3.3. In de bestreden beslissing, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard, wordt verwezen naar het advies van de arts-

attaché van 8 augustus 2014 dat als basis fungeert voor de bestreden beslissing en er integraal deel 

van uitmaakt. Dit advies luidt als volgt: 

 

“M.(…), A.(…) 

Vrouwelijk 

nationaliteit: Armenië 

geboren te (…) op (…) 

Artikel 9ter § 3- 4° 

lk 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 07.07.2014. 

De in het standaard medisch getuigschrift d.d. 10/06/2014 en bijlagen d.d. 14/12/2013 en 12/02/2014 

beschreven aandoeningen houden actueel geen reëel risico in voor het leven of de fysieke integriteit 

van betrokkene. 

Uit dit medisch dossier blijkt dat de betrokkene in 2008 behandeld werd voor een borstcarcinoom. Er is 

geen enkel element dat erop wijst dat er een.recidief of progressie is van dit probleem. Carcinomen 

zonder recidief binnen de 5 jaar na start van de behandeling worden als genezen beschouwd en 

aangezien de behandeling bij de betrokkene gestart werd in 2008 is deze termijn inmiddels verstreken. 

Het betreft dus geen actueel probleem meer. Verdere opvolging bij een gynaecoloog en/of oncoloog is 

aangewezen en in een vorig advies (de dato 01/12/2010 van dr. Deraeve) werd aangegeven dat de 

nodige modaliteiten voor verdere follow-up van dit probleem beschikbaar zijn in het land van herkomst. 

Sequellen zijn geen aandoening. 

De acute bilaire pancreatitis secundair aan choledocholithiase werden heelkundig behandeld (ERCP en 

cholecystectomie à froid), het betreft dus geen actueel probleem meer. 

Hoofdpijn is geen diagnose en het feit dat er geen verder onderzoek uitgevoerd werd wijst erop dat het 

niet om een ernstig probleem gaat. 

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

Artikel19ter van 16 december 1980 en die aanleiding kan geven tôt het bekomen van een machtiging tôt 

verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel.” 

 

3.4. De Raad stelt vast dat verzoekster dient te worden bijgetreden waar zij oppert dat de bestreden 

beslissing behept is met een onzorgvuldigheid aangezien de loutere verwijzing in het advies van de arts-

attaché naar het eerder verstrekte advies van 1 december 2010 geen blijk geeft van een deugdelijke 

feitenvinding. In dit eerdere advies van dr. D., dat in het administratief dossier kan worden 

teruggevonden, werd met betrekking tot de beschikbaarheid van de noodzakelijk geachte follow-up door 

een gynaecoloog en/of oncoloog in Armenië het volgende gesteld: “De vraag stelt zich bijgevolg in 

hoeverre betrokkene voor gynaecologische opvolging (…) terecht kan in Armenië, land van herkomst. 

Verwijzend naar www.doctors.am (zie administratief dossier) blijkt dat er talrijke gynaecologen en 

oncologen werkzaam zijn in Armenië. Een voorbeeld is dr. A. S. Mamikonyanc, gespecialiseerd in 

borstkanker. (…) Hieruit blijkt m.i. dat betrokkene voor verdere opvolging en behandeling in principe 

terecht zou moeten kunnen in Armenië, land van herkomst.” Dit advies vormde de basis van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 16 december 

2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf van 15 oktober 2009 ontvankelijk doch ongegrond 

werd verklaard. In deze beslissing werd met betrekking tot de toegankelijkheid van de behandeling 

gesteld dat deze voor verzoekster gratis zou zijn zonder dat dit uit de stukken van het administratief 

dossier kon worden afgeleid. Zoals verzoekster terecht aangeeft in haar middel, werd deze beslissing 

door de Raad om die reden vernietigd in zijn arrest van 21 maart 2011 (zie punt 1.5). Bijgevolg kan een 

verwijzing naar het advies van de arts-attaché van 1 december 2010 onmogelijk volstaan om te 

besluiten dat de nodige modaliteiten voor een verdere follow-up van dit probleem voor verzoekster 

beschikbaar (en toegankelijk) zijn in haar land van herkomst. Bijgevolg kon de gemachtigde van de 

Minister op grond van het in punt 3.3 weergegeven advies van 8 augustus 2014 niet tot het besluit 

komen dat er geen sprake is van een “aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 



  

 

 

RvV X - Pagina 5 

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

hij verblijft”. 

 

3.5. In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij het volgende betreffende het advies van 1 

december 2010: 

 

“(…) 

In zoverre de verzoekende partij verwijst naar de toegankelijkheid van de medische zorgen, merkt 

verweerder op dat de ambtenaar-geneesheer tot het besluit kwam dat in de advies d.d. 01.12.210 al 

werd onderzocht of er follow-up van het probleem beschikbaar is in het land van herkomst. 

De beslissing d.d. 05.08.2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf o.g.v. artikel 9 ter 

van de Vreemdelingenwet ongegrond werd verklaard, werd door de verzoekende partij aangevochten 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, doch de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft 

het beroep verworpen bij arrest d.d. 30.10.2012. 

De verzoekende partij, die niet eens ingaat op de concrete motieven van het advies, kan niet worden 

gevolgd waar zij poogt voor te houden dat het advies van de arts-adviseur geenszins steun vindt in het 

administratief dossier. 

Immers, het borstcarcinoom van de verzoekende partij betreft geen actueel probleem en er werd in het 

verleden al onderzocht of er behandeling/opvolging mogelijk is in Armenië. 

Verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden. 

(…)” 

 

“(…) De verzoekende partij schijnt hierbij over het hoofd te zien dat het advies d.d. 01.12.2010 ook aan 

de basis lag van de beslissing d.d. 05.08.2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf 

o.g.v. artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet ongegrond werd verklaard. 

Deze beslissing werd door de verzoekende partij aangevochten voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, doch de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft het beroep 

verworpen bij arrest d.d. 30.10.2012. 

Uit dit arrest blijkt dat de gemachtigde van de Federale Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke integratie de behandelingsmogelijkheden in Armenië afdoende had onderzocht. 

De kritiek van de verzoekende partij mist dan ook feitelijke en juridische grondslag. 

De verzoekende partij toont niet aan dat er sedert de vorige beslissing d.d. 05.08.2011 sprake is van 

een gewijzigde situatie die een ander licht zou werpen op de beoordeling in de beslissing d.d. 

05.08.2011 m.b.t. de behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst. 

Het tweede middel van de verzoekende partij kan niet worden aangenomen.” 

 

3.6. De Raad stelt vast dat de verwerende partij de onzorgvuldigheid uit de bestreden beslissing in haar 

nota met opmerkingen tracht te herstellen door te verwijzen naar de beslissing van 5 augustus 2011, die 

sedert het verwerpingsarrest van 30 oktober 2012 (zie punt 1.8) definitief geworden is. Blijkens het 

administratief dossier bevat deze beslissing van 5 augustus 2011 inderdaad meer uitgebreide informatie 

over de toegankelijkheid van de noodzakelijke follow-up behandeling in Armenië. Uit de thans bestreden 

beslissing kan echter niet worden opgemaakt dat de arts-adviseur en/of de gemachtigde van de Minister 

met deze informatie, die nochtans beschikbaar was, rekening zouden hebben gehouden bij het nemen 

van de beslissing 

 

3.7. Beide middelen zijn in de aangegeven mate gegrond en geven aanleiding tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing. 

 

Een onderzoek van de overige aangevoerde schendingen kan geen aanleiding geven tot een ruimere 

nietigverklaring, waardoor deze thans niet verder dienen te worden besproken  

 

4. 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. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 21 augustus 2014 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf 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, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen april tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME F. TAMBORIJN 

 


