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 nr. 147 516 van 10 juni 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 EERSTE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 11 juni 2012 heeft 

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

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

Armoedebestrijding van 23 april 2012 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 en van de beslissing 

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

Armoedebestrijding van 23 april 2012 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 14 juni 2012 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 april 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 mei 2015. 

 

Gehoord het verslag van eerste voorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. COPPENS, die loco advocaat K. KEERSMAEKERS 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 12 november 2009 diende verzoekster een visumaanvraag in voor kort verblijf bij de Belgische 

ambassade te Kiev in Oekraïne. 
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1.2. Op 10 december 2009 werd verzoekster in het bezit gesteld van een visum kort verblijf (type C). 

 

1.3. Op 18 december 2009 werd verzoekster, in het bezit van een paspoort voorzien van een geldig 

visum, een aankomstverklaring toegekend in de gemeente Zele en toegelaten tot een verblijf tot 10 

maart 2010. 

 

1.4. Op 19 februari 2010 diende verzoekster een aanvraag in om een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie als bloedverwant in opgaande lijn van haar Belgische schoonzoon. 

 

1.5. Op 2 juli 2010 nam verweerder de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoekster diende een beroep in tegen deze beslissing bij 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort: de Raad). 

 

1.6. Bij arrest nr. 49 610 van 14 oktober 2010 verwierp de Raad het beroep ingesteld tegen de 

beslissing van 2 juli 2010. 

 

1.7. Op 12 december 2011 diende verzoekster 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 verkort: de vreemdelingenwet). 

 

De aanvraag vermeldde het volgende: 

 

“1. Betreffende de gezondheidstoestand van mevrouw K.I.K. 

 

3. De gezondheidstoestand van mevrouw K. is geheel afhankelijk van de verzorging die zij in België van 

haar dochter krijgt aangezien zij geenszins in staat is voor zichzelf te zorgen. 

Sinds mevrouw K. in 2008 met spoed opgenomen werd in het ziekenhuis omwille van een 

hersenbloeding waarbij nadien nog complicaties optraden, gaat haar gezondheidstoestand zienderogen 

achteruit. Het was echter een gelukkig toeval voor mevrouw K. dat zij zich op het ogenblik van de 

aandoening in de Verenigde Staten bevond en dus werd opgenomen in een bekwaam Amerikaans 

ziekenhuis. 

4. Doch sinds deze opname is de lichamelijke conditie van mevrouw K. verslechterd en dient zij strikt 

opgevolgd te worden om herval te voorkomen. Zeer belangrijk is ook dat zij nauwgezet haar medicatie 

neemt, waarvoor zij volledig moet vertrouwen op haar dochter aangezien zij verward is en tekenen van 

dementie begint te vertonen. 

5. Tevens bestaat er in hoofde van mevrouw K. ook een cardiale risicofactor die nauwkeurig 

opgevolgd dient te worden. In het aanvullend schrijven van dokter B. wordt melding gemaakt van "licht 

tot matig gedilateerde atria ten gevolge van matig kleplijden van de mitralis en tricuspidalisklep én een 

diastolische dysfunctie van de linker kamer." (stuk 2b) 

Door deze aandoening bestaat het gevaar voor een paroxymale voorkamerfibrillatie, een trombose of 

een cerebro vasculair incident, (stuk 2b) 

6. Op vasculair vlak heeft mevrouw K. een bulbaire atheromatose van de a. carotis interna bilateraal. 

7. De drie bovenstaande aandoeningen vereisen een nauw gezette opvolging en een strikte inname 

van medicatie om herval, verslechtering en een eventueel overlijden te voorkomen. 

De situatie van mevrouw K. is levensbedreigend indien deze opvolging niet plaats vindt. 

8. Mevrouw K. is echter niet in staat om zelf voor deze opvolging en de inname van haar medicatie te 

voorzien. Zij is meestal zeer verward en toont tekenen van dementie. Er werd daarom een neurologisch 

onderzoek gestart, waarvan de stukken zullen overgemaakt worden van zodra mevrouw K. hiervan in 

het bezit wordt gesteld. 

9. Behalve bovenstaande aandoeningen is mevrouw K. ook zeer beperkt in haar mobiliteit omwille van 

een problematiek van de knie en een lumbaal lijden. Voor haar beweegbaarheid en verplaatsing dient zij 

nogmaals te vertrouwen op haar dochter. 

10. Besluitend kan dus worden gesteld dat een strikte medische opvolging, een nauwkeurige inname 

van medicatie en mantelzorg noodzakelijk zijn en dat bij afwezigheid van deze factoren er een reëel 

risico bestaat voor het leven en de fysieke integriteit van mevrouw K. 

 

2. Betreffende de heersende situatie in OEKRAÏNE 

 

11. Op het vlak van psychosociale zorgen en gezondheidszorg voor zwakkere bevolkingsgroepen zijn 

er geen voorzieningen in Oekraïne. (stuk 5a) 
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12. De toegang tot de gezondheidszorg hangt voornamelijk af van de financiële capaciteit van de 

patiënt (stuk 5a,b,c). Mevrouw K. beschikte vroeger over een pensioen ten bedrage van 1.152,92 

Uhah/maand (=112,56 euro/maand), doch zou hier niet langer over beschikken. 

13. Aangezien de gezondheidszorg door de staat absoluut ontoereikend is en tevens van een 

onaanvaardbaar kwalitatief niveau kan men in OEKRAÏNE een ziektekostenverzekering afsluiten. Een 

ziektekostenverzekering kost gemiddeld 3725,00 Uhah/jaar (=338 euro/jaar) (stuk 5a). 

Dit is onbetaalbaar. zelfs indien men over een pensioen van 112,56 euro/maand zou beschikken. De 

kost van één ziekteverzekering is namelijk gelijk is aan drie maanden pensioen !!! 

14. Het is trouwens zo dat artsen bovenop deze kosten nog eens 'omgekocht' moeten worden vooraleer 

zij medische zorgen toestaan. (stuk 5b) 

De gezondheidszorg voor mensen uit een zwakkere bevolkingsgroep is in Oekraïne onbetaalbaar 

waardoor zij aan hun lot overgelaten worden. 

Het is dus onmogelijk voor mevrouw K. om te voorzien in medicatie. medische opvolging. laat staan de 

noodzakelijk mantelzorg. 

15. Bovendien is de medische infrastructuur in Oekraïne van een zeer slechte kwaliteit en kunnen 

ziekenhuizen niet altijd een toereikende gezondheidszorg aanbieden. (stuk 5a). 

16. De gezondheidstoestand van mevrouw K. kan dus geenszins geholpen of verzorgd worden in 

Oekraïne. 

  

3. Betreffende de familie van betrokkene 

 

17. Mevrouw K. heeft geen familie meer in Oekraïne. Haar dochter L.T., met Belgische nationaliteit, 

woont met haar gezin te ZELE (België). 

Mevrouw K. leeft sinds haar aankomst in België in dit gezin waar er voor haar gezorgd wordt. De familie 

draagt alle financiële lasten van de medische verzorging en mevrouw K. zal dus geen beroep moeten 

doen op steun van het OCMW. 

Wanneer mevrouw K. zou terugkeren naar Oekraïne zou zij volledig op zichzelf aangewezen zijn daar 

zijn geen familie of andere steunverlaten meer heeft in Oekraïne. 

Tot 2009 had zij nog één nichtje in Oekraïne, I.K., waarop zij in uiterste nood kon terug vallen, maar zij 

en haar gezin zijn ondertussen geëmigreerd naar Canada. 

Mevrouw K. is niet in staat om voor zichzelf te zorgen. Haar toestand vereist een voortdurende 

aanwezigheid van familieleden of een verzorger. 

18. Ook voor de toediening van de noodzakelijke medicatie dient mevrouw K. te vertrouwen op haar 

familie, omdat haar toestand (zeer verward, geheugenproblemen, beperkte mobiliteit,...) niet toelaat dit 

zelfstrikt op te volgen. 

Zelfs wanneer men de uiterst povere medische gezondheidszorg in OEKRAÏNE buiten beschouwing 

laat, staat vast dat mantelzorg noodzakelijk is voor mevrouw K. om nog menswaardig te kunnen leven. 

(stuk 2a) 

19. Er is, gelet op het gebrek aan familie of vrienden in OEKRAÏNE, geen enkele mogelijkheid tot 

mantelzorg in het land van herkomst. 

Mevrouw K. heeft medicatie, opvolging en mantelzorg nodig in België. Zij is volledig afhankelijk van de 

steun van haar familie in België. Indien haar aanvraag geweigerd wordt, is er niemand om voor haar te 

zorgen en haar op te volgen. Indien zij niet tijdig medicatie en omkadering krijgt, zal dit leiden tot een 

aantasting van haar fysieke integriteit en mogelijks zelfs haar dood.” 

 

1.8. Op 20 april 2012 adviseerde de ambtenaar-geneesheer het volgende: 

 

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

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

12.12.2011. 

Kennelijk laat dit dossier niet toe te concluderen dat de ziekte een directe bedreiging inhoudt voor het 

leven van betrokkene. Volgens de vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de 

Mens eist de graad van ernst, gevergd door artikel 3 van het Verdrag, immers een aandoening die 

levensbedreigend is gezien de kritieke gezondheidstoestand of het vergevorderde stadium van de 

ziekte. 

De in het medisch attest beschreven aandoeningen houden geen directe bedreiging in voor het leven 

van betrokkene. De gezondheidstoestand is niet kritiek. 

Ik stel bijgevolg vast dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in §1, eerste 

lid van Artikel 9ter van de wet 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.” 
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1.9.1. Op 23 april 2012 werd aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, ter kennis gebracht op 

11 mei 2012 en gemotiveerd als volgt: 

 

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

12.12.2011 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

K.K.I.(…) 

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, (…) deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

 

Artikel 9ter §3 - 4° van de wet van 15 december 1980 (…); 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. 20.04.2012 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 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. 

 

Derhalve kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een 

ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit. 

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

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

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

 

1.9.2. Op dezelfde datum werd de beslissing genomen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing, ter kennis gebracht op 11 mei 2012 en gemotiveerd als 

volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en voor Maatschappelijke 

Integratie dd 23-04-2012 

wordt aan K.K.I. (…), het bevel gegeven om uiterlijk op 10 juni 2012 (datum aanduiden) het grondgebied 

van België te verlaten, evenals het grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, 

Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, 

Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland, tenzij hij (zij) 

beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

De betrokkene verblijft langer in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste 

binnenkomstdocumenten (art 7, al 1,1° van de wet van 15 december 1980) Niet in het bezit van een 

geldig paspoort en/of geldig visum)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad stelt ambtshalve vast dat het verzoekschrift geen middel zoals bepaald in artikel 39/69, § 1, 

tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet bevat gericht tegen de tweede bestreden beslissing. Het 

beroep is niet ontvankelijk voor zover het gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert verzoekster onder meer een schending aan van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet.  

 

Zij betoogt dat de aangestelde geneesheer conform artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de wet, zowel het 

risico zoals beschreven in § 1, eerste lid als ook de mogelijkheden van de toegankelijkheid tot 

behandeling in het land van herkomst en de noodzakelijk geachte behandeling dient te onderzoeken.  
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Zij stelt ook dat in het advies en bijgevolg in de beslissing van verweerder niet werd geoordeeld over het 

tweede deel van de omschrijving van artikel 9ter, § 1, zijnde het risico op een onmenselijke en 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst. 

 

3.2. De nota met opmerkingen bevat geen feiten, noch een antwoord op de middelen. 

 

3.3. In casu verklaarde verweerder de aanvraag tot verblijfsmachtiging onontvankelijk in toepassing van 

artikel 9ter, § 3, 4° van de vreemdelingenwet op grond dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een 

ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid van voormelde bepaling die aanleiding kan geven tot een 

machtiging tot verblijf in het Rijk. Er wordt hierbij verwezen naar een medisch advies dat de ambtenaar-

geneesheer op 20 april 2012 met betrekking tot de medische problematiek. Dit advies werd onder 

gesloten omslag aan verzoekster overhandigd en naar dit advies wordt expliciet verwezen in de 

motivering van de bestreden beslissing, waar het een integraal deel van uitmaakt. 

 

Artikel 9ter, § 3, 4° van de vreemdelingenwet voorziet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf niet 

ontvankelijk wordt verklaard “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”. 

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt dat een machtiging tot verblijf kan worden 

aangevraagd door “(d)e 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”. 

 

Deze laatste bepaling houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in die onafhankelijk van elkaar 

moeten worden getoetst. De duidelijke bewoordingen van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet, waarin de verschillende mogelijkheden naast elkaar zijn geplaatst, vergen geen 

nadere interpretatie en laten geenszins toe te besluiten dat indien er geen reëel risico is voor het leven 

of de fysieke integriteit van de betrokkene, er dan ook geen reëel risico is op een onmenselijke of 

vernederende behandeling door een gebrek aan adequate behandeling in het land van herkomst (cf. 

RvS 19 juni 2013, nr. 223.961, RvS 28 november 2013, nrs. 225.632, 225.633 en RvS 16 oktober 2014, 

nr. 228.778). Het gaat om verschillende hypotheses waarvan de laatste losstaat van en verder gaat dan 

de voorziene hypotheses inzake een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit die de basisvereiste voor de toepassing van artikel 3 van het Europees Verdrag tot de 

bescherming van de Rechten van de Mens (hierna verkort: het EVRM) (cf. RvS 28 november 2013, nrs. 

225.632 en 225.633 en RvS 29 januari 2014, nr. 226.651) omvatten en de zogenaamde hoge drempel 

bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna verkort: het 

EHRM), die zich in se beperkt tot de gevallen waarin de aandoening een risico inhoudt voor het leven 

gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte.  

 

Concreet houdt artikel 9ter van de vreemdelingenwet in dat er enerzijds gevallen zijn van een 

vreemdeling die actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar 

oplevert voor zijn fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de 

fysieke integriteit moet imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. 

Anderzijds is er het geval van de vreemdeling waarbij er actueel geen reëel risico is voor diens leven of 

fysieke integriteit en die dus in principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling 

voorhanden is voor zijn ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het 

risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval 

geen acute levensbedreigende ziekte, er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de 

ingeroepen ziekte of aandoening (cf. RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073). 

 

De vermelding in de memorie van toelichting bij de wet van 15 december 2006, dat artikel 9ter in de 

vreemdelingenwet invoegt, dat het onderzoek van de vraag of er een gepaste en voldoende 

behandeling is in het land van oorsprong of verblijf, geval per geval gebeurt, rekening houdend met de 

individuele situatie van de aanvrager, en geëvalueerd wordt binnen de limieten van de rechtspraak van 

het EHRM (Parl.St. Kamer, DOC 51, 2478/001, 34), doet geen afbreuk aan de niet voor interpretatie 

vatbare tekst van de wet zelf, die - althans voor wat betreft de hypothese van een vreemdeling die lijdt 

aan een ziekte die 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 - een autonome, 
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nationale bepaling is (cf. RvS 16 oktober 2014, nr. 228.778 en RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 

229.073). 

 

De omstandigheid dat artikel 3 van het EVRM als hogere norm ten aanzien van de vreemdelingenwet 

geldt en mogelijkerwijze een lagere vorm van bescherming voorziet, vormt geen beletsel voor de 

toepassing van artikel 9ter, § 1, eerste lid van die wet zoals hierboven beschreven. Het EVRM bevat 

immers minimumnormen en belet geenszins een ruimere bescherming in de interne wetgeving van de 

verdragspartijen (cf. RvS 19 juni 2013, nr. 223.961 en RvS 28 november 2013, nrs. 225.632 en 

225.633). Artikel 53 van het EVRM laat immers aan de lidstaten de mogelijkheid om aan eenieder die 

ressorteert onder hun rechtsmacht een ruimere bescherming te bieden dan deze vereist door het 

Verdrag. 

 

Aangaande de vraag of de ziekte een reëel risico inhoudt voor het leven of fysieke integriteit of de ziekte 

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

behandeling beschikbaar is in het land van herkomst of het land van verblijf, wordt in de bestreden 

beslissing gesteld: 

“Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 20.04.2012 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 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. 

Derhalve kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een 

ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit. 

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

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

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

 

Uit het hierboven vermeld advies van de ambtenaar-geneesheer waarnaar de bestreden beslissing 

verwijst, blijkt dat enkel werd nagegaan of er een acuut levensgevaar zou kunnen ontstaan. Uit dit 

advies en uit de bestreden beslissing blijkt dat niet afzonderlijk werd onderzocht of de ziekte een reëel 

risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling doordat er geen adequate behandeling 

beschikbaar is in het land van herkomst. Uit artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet kan 

evenwel niet worden afgeleid dat indien een vreemdeling niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico is 

voor het leven van de patiënt of niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico is voor de fysieke integriteit 

van de patiënt, hij niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende 

behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. 

 

De bestreden beslissing steunt op een deductie van de ambtenaar-geneesheer, die geen steun vindt in 

artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet. Er werd in strijd met artikel 9ter, § 1, eerste lid van 

de vreemdelingenwet niet nagegaan of er sprake is van een ziekte of aandoening die een reëel risico 

inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling doordat er geen adequate behandeling 

beschikbaar is in het land van herkomst. 

 

De motiveringsplicht werd geschonden in het licht van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. Een onderzoek van de overige onderdelen van het middel 

of de overige middelen dringt zich bijgevolg niet op. 

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk wat het bevel om het grondgebied te verlaten betreft. Er 

is derhalve 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 de nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen wat het bevel om het grondgebied te verlaten betreft.  

 

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

eerste 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 wat 

eerste bestreden beslissing betreft.  

 

5. Kosten 
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Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep, begroot op 175 euro, ten laste te leggen 

van de verwerende partij (GWH 12 juli 2012, nr. 88/2012, B.S. 10 september 2012). 

 

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 175 euro dient te 

worden terugbetaald. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen wat het bevel om het 

grondgebied te verlaten betreft. 

 

Artikel 2 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 23 april 2012 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, wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp betreffende de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 23 april 

2012 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. 

 

Artikel 4 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

Artikel 5 

 

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 175 euro dient te 

worden terugbetaald. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien juni tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. C. BAMPS, eerste voorzitter. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 


