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 nr. 154 648 van 15 oktober 2015 

in de zaak RvV X / VIII 
 
 

 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 VIIIste KAMER, 
 
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 27 november 2012 
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 
10 september 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 ongegrond 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 2 september 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 
2 oktober 2015. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat D. VAN EENOO, die verschijnt voor de verzoekende partij en 
van advocaat B. HEIRMAN, 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. Op 3 april 2009 dient verzoekende partij een aanvraag in 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 (hierna: de Vreemdelingenwet).  
 
1.2. Op 15 oktober 2009 wordt deze aanvraag ontvankelijk verklaard door de gemachtigde van de 
staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid. 
 
1.3. Op 10 september 2012 wordt deze aanvraag ongegrond verklaard door de gemachtigde van de 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de 
gemachtigde). Dit is de bestreden beslissing, waarvan de verzoekende partij kennis neemt op 9 
november 2012. De motieven van deze beslissing luiden als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 03.04.2009 bij 
aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 
K., A. (…) (R.R.: 078041350196)  
nationaliteit: Pakistan  
geboren te W. (…) op (…)  
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 
Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door onze 
diensten ontvankelijk werd verklaard op, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 
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, deel ik u mee dat dit 
verzoek ontvankelijk doch ongegrond is. 
Reden(en): 
Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 
te bekomen 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 
Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 
Er werden medische elementen aangehaald voor betrokkene die echter niet weerhouden konden 
worden (zie medisch advies van de arts-adviseur dd. 28.08.2012 in gesloten omslag in bijlage) 
Derhalve 
1) 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, of 
2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 
een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 
behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 
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). 
Bovendien beroept betrokkene zich op de instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van 
artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werd door 
de Raad van State (arrest 198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de 
criteria van deze instructie niet meer van toepassing. 
Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd 
artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve tevens instructies te geven aan het Rijksregister om 
betrokkene af te voeren uit het Vreemdelingenregister en terug in het Wachtregister in te schrijven.” 
 
2. Over de rechtspleging 
 
Aan verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 
worden ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoekende 
partij te leggen. 

 
3. Onderzoek van het beroep 
 
3.1. In een eerste onderdeel van het enig middel haalt de verzoekende partij de schending aan van 
artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. In een tweede onderdeel wordt de schending aangehaald van het 
zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. In een derde en laatste onderdeel van het enig 
middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van “het 
motiveringsbeginsel, meer bepaald die van de formele motiveringsplicht”. Uit het verzoekschrift blijkt 
tevens dat verzoekende partij de mening is toegedaan dat er sprake is van een manifeste 
appreciatiefout.  
Omwille van hun onderlinge verwevenheid, worden de verschillende onderdelen van het middel samen 
besproken.  
 
Het middel luidt als volgt: 
 
“Enig middel: inbreuk op artikel 9ter Vreemdelingenwet en 62 Vw; schending van het 
motiveringsbeginsel, in het bijzonder van de formele motiveringsplicht; miskenning van de algemene 
rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, o.m. van het zorgvuldigheidsbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel 
Ie onderdeel: schending van artikel 9ter Vreemdelingenwet 
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen maakt bij de toepassing van artikel 9ter van de 
Vreemdelingenwet een onderscheid tussen 2 fasen, zijnde een ontvankelijkheidsfase en een fase ten 
gronde. 
( zie arrest RVV nr. 26.554 van 28 april 2009 in de zaak RvV 37.984) 
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Het voorwerp van onderhavig beroep is een beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris van 
Migratie -en Asielbeleid van 10.09.2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing 
van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. 
In de bestreden beslissing wordt met betrekking tot de ongegrondheid van de aanvraag van verzoeker 
het volgende overwogen: "Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond 
om een verblijfsvergunning te bekomen 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 art. 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse 
bepalingen. 
Er werden medische elementen aangehaald voor betrokkene die echter niet weerhouden konden 
worden (zie medisch advies van de arts-adviseur d.d. 28.08.2012 in gesloten omslag in bijlage). 
Derhalve 
1) kan uit het voorgelegd medisch dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 
een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of 
2) kan uit het voorgelegd medisch dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 
een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 
behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 
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). 
Bovendien beroept betrokkene zich op de instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van 
artikel 9.3 en art. 9bis van de wet van 15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werd door 
de Raad van State (arrest 198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de 
criteria van deze instructie niet meer van toepassing. " 
Artikel 9ter Vreemdelingenwet stelt uitdrukkelijk: 
(…). 
Het advies van de ambtenaar-geneesheer luidt als volgt (stuk 1c-d): 
(…) 
Noch in de bestreden beslissing noch in het advies van de arts-adviseur werd onderzocht of 
gemotiveerd waarom de aandoening geen reëel risico inhoudt ov een onmenselijke of vernederende 
behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij 
verblijft. Noch wordt gemotiveerd waarom in concreto, voor verzoeker, zijn aandoening niet ernstig is. 
Noch in de bestreden beslissing noch in het advies van de arts-adviseur wordt gemotiveerd dat er 
adequate behandeling zou zijn in het land van herkomst ondanks de talrijke objectieve rapporten 
toegevoegd bij de oorspronkelijke aanvraag tot verblijf op basis van art. 9ter Vw die het tegendeel 
aantonen. Er werd niet verwezen door de arts-adviseur naar de toegankelijkheid van de zorgen in het 
herkomstland teneinde de continuïteiten in de medische zorgen te garanderen. 
Dit terwijl in de oorspronkelijke aanvraag en de toegevoegde medische attesten duidelijk gewag maken 
van chronische depressie met psychotische beeld. 
Nochtans stelt art.9ter § 1, laatste lid van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk dat de beoordeling van de 
toegankelijkheid van een adequate behandeling in het land van herkomst gebeurt door een "ambtenaar-
geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn gemachtigde die daaromtrent een 
advies verschaft. 
Verzoeker verwijst naar het arrest van uw Raad nr. 75.052 van 14 februari 2012: 
Uit lezing van bovenstaand artikel blijkt dat de beoordeling van de ziekte en of deze ziekte een reëel 
risico inhoudt voor het leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 
vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het 
land waar de betrokken vreemdeling verblijft, gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een 
geneesheer aangeduid door de minister of zijn gemachtigde. Deze ambtenaar-geneesheer dient 
conform artikel 9ter van de Vreemdelingenwet eveneens de mogelijkheden van en de toegankelijkheid 
tot behandeling in het land van herkomst of het land waar de betrokken vreemdeling verblijft, en de in 
het medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte 
behandeling, te beoordelen. Deze ambtenaar-geneesheer verschaft over al deze elementen een advies. 
In zoverre de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid aldus de beoordeling 
van de toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen zelf heeft verricht en er hierover geen 
advies werd verschaft door de ambtenaar-geneesheer, schendt de bestreden beslissing artikel 9ter van 
de Vreemdelingenwet. 
In casu is hier niet aan voldaan en heeft zelfs de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 
asielbeleid niets gemotiveerd inzake de toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen. 
Uit het medisch advies blijkt een totaal gebrek aan argumenten inzake de toegankelijkheid van 
behandeling en zorg in het herkomstland. 
Verwerende partij heeft ook in huidig bestreden beslissing zich niet gehouden aan de 
motiveringsverplichting. 
Verzoeker is dan ook van mening dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet werd geschonden. Dat dit 
eerste onderdeel van dit enig middel gegrond is. 
2e onderdeel : schending van het zorgvuldigheids -en evenredigheidsbeginsel 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich mee dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze 
dient voor te bereiden. De beslissing dient eveneens het resultaat te zijn van een correcte feitenvinding. 
Het evenredigheidsbeginsel stelt ertoe dat het bestuur in rechte en in feite een verantwoorde beslissing 
neemt. 
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, na te gaan 
of de (gemachtigde van de) Staatssecretaris bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de 
juiste feitelijke gegevens, of hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk 
onredelijk tot zijn besluit is gekomen. 
Verzoeker meent dan ook dat tegenpartij een manifeste appreciatiefout heeft gemaakt bij haar motivatie 
om geen rekening te willen houden met de medische toestand van verzoeker wiens ernstige ziekte, een 
terugkeer naar zijn land van herkomst onmogelijk maakt. 
Dat niet in alle feiten in overweging werden genomen met name dat er geen adequate behandeling is in 
het land van herkomst en dat de aandoening van verzoeker een reëel risico inhoudt op een 
onmenselijke of vernederende behandeling. 
Immers mag uit de bestreden beslissing alsook uit de gegevens van het administratief dossier duidelijk 
blijken dat een onderzoek van het risico in de zin van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in casu 
volledig ontbreekt. 
Verzoeker is dan ook van mening dat tegenpartij niet op een zorgvuldige wijze tewerk is gegaan. 
Dat het tweede onderdeel van dit enig middel gegrond is. 
3e onderdeel: schending van artikel 62 Vreemdelingenwet en schending van het 
motiveringsbeginsel, meer bepaald die van de formele motiveringsplicht 
De controle van de administratieve rechter beperkt zich niet tot de controle van de duidelijke 
beoordelingsfout, maar omvat ook en voornamelijk de controle van de juistheid, van de relevantie en de 
toelaatbaarheid in rechte van de motieven. Derhalve moeten de feitelijk bestaande motieven juridisch 
relevant zijn, zij moeten een correcte wettelijke basis hebben, een juiste toepassing maken van die 
basis en het concrete geval dient in die rechtsbasis teruggevonden te kunnen worden. 
Het rechterlijk toezicht op de motieven sluit hier alleen in dat de rechter nagaat of bewezen is dat de 
kwestieuze omstandigheden juist werden geïnterpreteerd (juridische juistheid der motieven). 
Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 
aan het gewicht van de genomen beslissing”. 
Welnu, uit bovenstaande argumentering (zie Ie en 2e onderdeel van dit verzoekschrift), mag blijken dat 
verzoeker de mening toegedaan is dat de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd was, daar de 
motieven niet toelaten na te gaan of tegenpartij met alle gegevens (o.a. de medische toestand en de al 
dan niet aanwezigheid van een adequate behandeling is het land van herkomst) rekening heeft 
gehouden en de bevoegdheid die haar ter zake werd toebedeeld ter harte heeft genomen voor wat de 
ontvankelijkheidsfase van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 
Vreemdelingenwet betreft. 
Bijgevolg is er dan ook sprake van schending van het motiveringbeginsel, meer bepaald die van de 
formele motiveringsplicht en van artikel 62 Vreemdelingenwet. 
Dat ook dit derde onderdeel van dit enig middel gegrond is.” 
 
3.2. In de nota met opmerkingen wordt het volgende aangehaald: 
 
“In het enig middel voert hij de schending aan van artikel 9ter en artikel 62 van de wet van 15 december 
1980, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 
Hij levert in hoofdzaak kritiek op het feit dat de ambtenaar- geneesheer niet naging of een adequate 
medische verzorging beschikbaar en toegankelijk voor hem is in het land van herkomst. 
Hij voegt daaraan toe dat niet in concreto zou worden gemotiveerd waarom zijn aandoening "niet 
ernstig" is. 
Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet een 
verblijfsrecht om medische redenen beoogt voor personen die, omwille van de severiteit van hun 
aandoening waaraan zij lijden, en bij een gebrek aan een adequate behandeling een reëel risico lopen 
op een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens. 
Uit de parlementaire voorbereidingen blijkt dat de wetgever de toekenning van een verblijfsrecht om 
medische redenen volledig heeft willen verbinden aan artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. (RVV, 25 
januari 2012, nr. 73.906) 
Uit de Memorie van Toelichting van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen blijkt namelijk dat: 
"Vreemdelingen die op zodanige wijze lijden aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor 
hun leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 
behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in hun land van herkomst of het land waar zij 
verblijven kunnen, ten gevolge van de rechtspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens, 
vallen onder de toepassing van artikel 15, b), van de richtlijn 2004/83/EG" (Parl. St., Kamer, 2005-2006, 
DOC 51- 2478/001, p. 9). 
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Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens benadrukt in haar rechtspraak dat er slechts sprake 
kan zijn van een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in het 
zeer uitzonderlijk geval ("a very exceptional case”), wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen 
de uitwijzing dwingend zijn (EHRM, N. t. Verenigd Koninkrijk, 27 mei 2008, § 42). 
Volgens het Hof kan artikel 3 van het EVRM niet beschouwd worden als een verplichting voor de 
verdragspartijen om de ongelijkheden tussen landen op vlak van medische voorzieningen te 
overbruggen door het voorzien van gratis en onbeperkte gezondheidszorg aan illegale vreemdelingen. 
Het Hof heeft in het arrest N. t. Verenigd Koninkrijk de hoge drempel zoals gehanteerd in voornoemd 
arrest D. t. Verenigd Koninkrijk aldus behouden. 
In het arrest N. t. het Verenigd Koninkrijk nr. 26.565/05 van 27 mei 2008 geeft het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens een overzicht van zijn jarenlange consistente rechtspraak sinds het arrest D. t. 
het Verenigd Koninkrijk (EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96) en waarin de principes worden herhaald die 
het aanwendt met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen. 
Door zelf een overzicht van zijn rechtspraak te geven van 1997 tot aan het arrest N. t. Verenigd 
Koninkrijk en door de principes op te sommen die hieruit moeten worden afgeleid, laat het Hof er geen 
twijfel meer over bestaan hoe uitzonderlijk de situatie van een ernstig zieke vreemdeling moet zijn 
alvorens zijn uitzetting in strijd zou zijn met artikel 3 van het EVRM. 
Om deze hoge drempel te bereiken is het in de eerste plaats vereist dat de aandoening 
levensbedreigend is gezien de kritieke gezondheidstoestand of een zeer vergevorderd stadium van de 
ziekte. (EHRM, N. t. Verenigd Koninkrijk, 27 mei 2008; EHRM, D. t. Verenigd Koninkrijk, 2 mei 1997) 
Gelet op het belang dat de Belgische wetgever heeft willen toekennen aan het EVRM en de rechtspraak 
van het EHRM bij de vraag of een verblijfsrecht om ernstige medische redenen moet worden toegekend, 
is de hoge drempel bepalend bij de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. (RvV, 23 mei 
2012, nr. 81.570) 
Daaruit blijkt dat de ambtenaar-geneesheer, die overeenkomstig de vigerende wetgeving en de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde dat de door verzoeker 
ingeroepen ziekte geen direct gevaar inhoudt voor haar leven, uitspraak deed over de gehele 
draagwijdte van artikel 9ter, §1, eerste lid van de wet van 15 december 1980. 
De vereiste dat een actuele levensbedreiging van de zieke vreemdeling die dreigt verwijderd te worden, 
dient te worden aangetoond om te kunnen besluiten tot een schending van artikel 3 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens, blijkt uit de vaststaande rechtspraak van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens. 
In het reeds geciteerde arrest N. v. The United Kingdom (EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96) benadrukte 
het Hof haar rechtspraak in D. v. United Kingdom, als volgt: 
"in a very exceptional case, where the humanitarian grounds against the removal are compelling. In the 
D. case the very exceptional circumstances were that the applicant was critically ill and appeared to be 
close to death, could not be guaranteed any nursing or medical care in his country of origin and had no 
family there willing or able to care for him or provide him with even a basic level of food or shelter or 
social support." 
Vrije vertaling: 
"slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de 
uitwijzing dwingend zijn. In de zaak D. bestonden deze uitzonderlijke omstandigheden uit het feit dat de 
verzoekende partij kritiek ziek was, in de mate dat zijn levenseinde nabij was, terwijl in zijn land van 
herkomst geen enkele vorm van verpleging of medische zorg kon worden verzekerd en hij aldaar niet 
over familieleden beschikte die zorg konden bieden of die hem uit de nood konden helpen door het 
aanbieden van enig voedsel, onderdak of sociale ondersteuning." 
In het arrest D. c. Royaume-Uni stelt het Hof met dezelfde bewoordingen dat er sprake moet zijn van 
sprake van "il était en fait proche de la mort" en van "le requérant est parvenu à un stade critique de sa 
maladie fatale". 
In het arrest Karara c. Finlande (Commissie Mensenrechten, 29 mei 1998,40900/98) stelde de 
commissie reeds dat "la maladie du requérant n'avait pas encore atteint un stade à ce point avancé que 
son expulsion constituerait un traitement interdit par l'article 3 (EVRM)". 
Het Hof haalt dit arrest uitdrukkelijk aan in N. v. United Kingdom en wijst hierbij op het feit dat in Karara 
v. Finland, de verzoeker, van Ugandese nationaliteit, HIV-positief was en in Finland behandeld werd 
sinds 1992, maar dat dit geval zich onderscheidde van D. v. the United Kingdom en B.B. c. France, op 
grond van het feit dat de verzoeker zich nog niet in een dermate vergevorderd stadium van de ziekte 
bevond dat zijn uitwijzing een behandeling strijdig met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens zou uitmaken. (EHRM, N. v. the United Kingdom, n° 26565/05, 26 mei 2008, §36)  
In het arrest Bensaid c. Royaume-Uni wordt in dezelfde zin geoordeeld dat hoewel het Hof dient vast te 
stellen dat de ziekte van de verzoeker "ernstig" is, dit op zich niet volstaat om een schending van artikel 
3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens vast te stellen, gelet op het feit dat de hoge 
drempel zoals die werd vastgesteld bij D. v. the United Kingdom, en waarbij de ziekte zich reeds in het 
terminaal stadium bevond, niet wordt gehaald. 
"La Cour admet que l'état de santé du requérant est grave. Compte tenu toutefois du seuil élevé fixé par 
1'article 3r notamment lorsque l'affaire n'engage pas la responsabilité directe de 1'Etat contractant à 
raison du tort causé, la Cour n'estime pas qu'il existe un risque suffisamment réel pour que le renvoi du 
requérant dans ces circonstances soit incompatible avec les normes de l'article 3. Ne sont pas 
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présentes ici les circonstances exceptionnelles de 1'affaire D. c. Royaume-Uni (précitée) où le requérant 
se trouvait en phase terminale d'une maladie incurable, le sida, et ne pouvait espérer bénéficier de soins 
médicaux ou d'un soutien familial s'il était expulsé à Saint-Kitts 
In het arrest Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens deze 
principes bevestigd (EHRM, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, 20 maart 2012, n° 10486/10, §§ 82- 85). 
De ambtenaar-geneesheer oordeelde naar eer en geweten dat de door verzoeker voorgelegde 
medische informatie dermate summier is dat daaruit niet kan worden afgeleid dat verzoeker lijdt aan een 
ziekte die levensbedreigend is in de zin van de bovenstaande principes. Hij stelde tevens niet over 
actuele informatie te beschikken, waardoor hij noch de actuele ernst van de aandoening, noch een 
eventuele behandeling die verzoeker thans zou ondergaan kon vaststellen. 
Hij verklaarde: 
"We dienen hier op te merken dat we slecht over summiere medische informatie beschikken, door de 
betrokkene werden geen recente aanvullende medische getuigschriften/verslagen ter beschikking 
gesteld m.b.t. een verdere medische op punt stelling in deze context (bv. Consulatieverslagen, verdere 
psychiatrische behandelingen, resultaten van uitgevoerde labo- analyses en/of van andere technische 
onderzoeken.) 
Geen van de vermelde aandoeningen of klachten zij levensbedreigend of vormen een reëel risico". 
Hij duidde hierbij de stukken aan die verzoeker ter staving van zijn aanvraag voorlegde, en waarmee hij 
bij zijn advies rekening heeft gehouden. 
Hiermee verklaart hij , in overeenstemming met de uitdrukkelijke motiveringsplicht, waarom uit de door 
verzoeker voorgelegde stukken, niet de actuele levensbedreiging blijkt zoals vereist door artikel 3 EVRM 
en artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. 
De ambtenaar-geneesheer oordeelde dat de ingeroepen ziekte niet beantwoordt aan een ziekte zoals 
vereist om aanleiding te kunnen geven tot een recht op verblijf in het licht van de bovenstaande 
principes, zodat de vraag naar het bestaan van een adequate behandeling in het land van herkomst niet 
aan de orde is. Dit volgt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 
waarnaar de ambtenaar-geneesheer in zijn conclusie verwijst. 
Daaruit blijkt dat verzoeker niet dienstig kan voorhouden dat de ambtenaar-geneesheer ten onrechte 
zou hebben nagelaten om een onderzoek te voeren naar de beschikbaarheid en de toegankelijkheid 
van een adequate medische verzorging in het land van herkomst. 
Daaruit volgt dat de thans bestreden beslissing, die afdoende werd gemotiveerd, werd genomen in 
overeenstemming met artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, het zorgvuldigheidsbeginsel en 
het redelijkheidsbeginsel. 
Het middel is ongegrond.” 

 

3.3. Wat de ingeroepen schending van het artikel 62 van de Vreemdelingenwet betreft, dient te worden 

gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen 

gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of 

het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in 

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan 

(RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298).  

 

De Raad merkt op dat verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert en bijgevolg 

dient het middel te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

 
De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 
deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 
rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 
nr. 185.388, FOQUET; RvS 20 september 2011, nr. 215.206, VANNESTE ; RvS 5 december 2011, nr. 
216.669, GLORIE). De materiële motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve 
beslissing rechtens aanvaardbare motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan.  
 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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 (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De schending van de materiële motiveringsplicht wordt beoordeeld in het licht van de aangevoerde 

schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, daar de bestreden beslissing steunt op de 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet “zoals vervangen door Artikel 187 van de wet van 

29 december 2010 houdende diverse bepalingen”.  

 

Deze bepaling luidde als volgt:  
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“§ 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 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 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.” 

 

3.4. Aldus blijkt uit het bepaalde in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet dat de beoordeling van het in 

artikel 9ter, § 1 vermelde risico toekomt aan de ambtenaar-geneesheer die door de minister c.q. 

staatssecretaris is aangesteld (artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet) en dat de 

gemachtigde van de minister c.q. staatssecretaris de aanvraag ongegrond verklaart indien de 

ambtenaar-geneesheer in een advies vaststelt dat er geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in 

artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet.  

 

Uit het bepaalde in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet volgt dan ook dat het advies van de 

ambtenaar-geneesheer waarin deze vaststelt dat er geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in 

artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet, beslissend is voor het gegrond verklaren van de betreffende 

aanvraag om machtiging tot verblijf. 

 

Indien zou blijken dat aan het advies van de ambtenaar-geneesheer een motiveringsgebrek kleeft en de 

aanvraag wordt ongegrond verklaard op basis van dit advies, dan zal het motiveringsgebrek in dit advies 

bijgevolg noodzakelijkerwijze leiden tot de vernietiging van de beslissing houdende de ongegrondheid 

van de verblijfsaanvraag.   

 

3.5. In casu steunt de bestreden beslissing op artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet.  

 

Bij deze moet worden opgemerkt dat bij de aanvraag van 3 april 2009 medische elementen werden 

voorgelegd in hoofde van verzoekende partij. 

 

In de bestreden beslissing ten aanzien van verzoekende partij werd verwezen naar het medisch advies 

van de ambtenaar-geneesheer van 28 augustus 2012. 

  

Het medisch advies van 28 augustus 2012 ten aanzien van verzoekende partij luidt als volgt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon 

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 01.04.2009. 

I. Medische voorgeschiedenis + voorgelegde medische attesten 

Door de betrokkene werden de volgende medische getuigschriften voorgelegd ter staving van de 

aanvraag: 

- 11/03/2009, 31/03/2010, 12/04/2010, 28/04/2010, 13/08/2010, Dr. Besard, huisarts, chronische 

depressie. Later vermeldt deze een "psychotisch beeld", zonder dit verder te verduidelijken. .  

- 12/03/2009, Dr. Debackere, huisarts, chronische depressie en urologische problemen, zonder echt 

duidelijke oorzaak of diagnose". 

II. Analyse van dit medisch dossier leert mij het volgende: 

Uit de ter staving van de bij de aanvraag voorgelegde medische attesten blijkt dat deze 36 -jarige man 

lijdt aan een chronische depressie en niet nader geëxpliciteerde urologische problemen, waarvan noch 

de verdere behandeling noch de ernst door recente verslagen geactualiseerd werden.  
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We dienen hier op te merken dat we slechts over summiere medische informatie beschikken, door de 

betrokkene werden geen recente aanvullende medische getuigschriften/verslagen ter beschikking 

gesteld m.b.t. een verdere medische op puntstelling in deze context (bv consultatieverslagen, verdere 

psychiatrische behandelingen, resultaten van uitgevoerde labo-analyses en/of van andere technische 

onderzoeken). 

Geen van de vermelde aandoeningen of klachten zijn levensbedreigend of vormen een reëel risico . 

III.Conclusie 

Dit medisch dossier laat niet toe het bestaan vast te stellen van een graad van ernst zoals vereist door 

artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, zoals geïnterpreteerd door het 

Europees Hof van de Rechten van de Mens dat een aandoening eist die levensbedreigend is gezien de 

kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. (EHRM 27 mei 2008, 

Grote Kamer, nr. 26565/05, N v. United Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96, D. v. United 

Kingdom.) 

Uit het medisch dossier blijkt geen directe bedreiging voor het leven van betrokkene, en de aangehaalde 

psychologische toestand van betrokkene vereist geen spéciale beschermingsmaatregelen. 

Ik stel bijgevolg vast dat het in casu niet gaat om 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.” 

 

3.6. In de bestreden beslissing, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf als ongegrond wordt 

afgewezen, verwijst de gemachtigde uitdrukkelijk naar het hierboven geciteerde advies van 28 augustus 

2012. Aldus strekken de motieven van de eerste bestreden beslissing zich uit tot de inhoud van dit 

advies.  

 

In het licht van de aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, dient dan ook te worden 

nagegaan of er voldoende feitelijke gronden bestaan voor de vaststellingen van de ambtenaar-

geneesheer en of er op grond van zijn vaststellingen al dan niet in redelijkheid kon worden besloten dat 

er geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet. 

 

3.7. In dit advies, waarop de gemachtigde zich baseert voor de bestreden beslissing, wordt enkel 
gesteld dat uit het medisch dossier niet blijkt dat er een directe bedreiging is voor het leven van 
verzoekende partij. Er is geen enkel vitaal orgaan aangetast en de aangehaalde psychologische 
toestand van verzoekende partij vereist geen speciale beschermingsmaatregelen. Er is volgens de arts-
adviseur dan ook geen sprake van een graad van ernst zoals vereist door artikel 3 Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: EVRM), zoals geïnterpreteerd 
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM), dat een aandoening eist die 
levensbedreigend is, gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de 
ziekte, waarbij verwezen wordt naar de arresten “N. v. United Kingdom” en “D. v. United Kingdom van 
het EHRM. Het is op basis van dit advies dat de gemachtigde in haar beslissing besluit dat uit het 
voorgelegde medisch dossier niet kan worden afgeleid dat verzoekende partij lijdt aan een ziekte die 
een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit en dat uit het medisch dossier evenmin 
kan worden afgeleid dat verzoekende partij lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een 
onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van 
herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft, waarna besloten wordt dat niet bewezen is 
dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar verzoekende partij gewoonlijk verblijft 
een inbreuk betekent op de Richtlijn 2004/83/EG, noch op artikel 3 van het EVRM.  
 
Uit het voormelde advies en de motivering van de bestreden beslissing blijkt derhalve dat het aspect van 
de onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling voorhanden is in 
het land van herkomst of verblijf neerkomt op een onderzoek in het licht van artikel 3 van het EVRM. 
Onder verwijzing naar rechtspraak van het EHRM motiveert de arts-adviseur dat artikel 3 van het EVRM 
enkel in het gedrang komt wanneer er sprake is van een aandoening die levensbedreigend is, en dit 
omwille van een kritieke gezondheidstoestand of een zeer vergevorderd stadium van de ziekte. 
Aangezien er geen directe bedreiging is voor het leven van verzoekende partij, is dit in casu niet het 
geval.  
 
3.8. Zoals gesteld bepaalt artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet dat een machtiging tot 

verblijf bij de minister of zijn gemachtigde 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”. 
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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 (cfr. 

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 

bescherming van de Rechten van de Mens (hierna: EVRM) (cfr. RvS 28 november 2013, nrs. 225.632 

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

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

RvS, nrs.229.072 en 229.073 van 5 november 2014). 

 

3.9. In casu blijkt geenszins een afzonderlijk, inhoudelijk onderzoek naar de vraag of de aandoening van 

verzoekende partij in de situatie dat hiervoor geen adequate behandeling voorhanden is in het land van 

herkomst of verblijf een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling. De 

gemachtigde stelt, wat dit betreft, dat “uit het voorgelegd medisch dossier niet (kan) worden afgeleid dat 

betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

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

betrokkene gewoonlijk verblijft”.  

 

Uit het medisch advies blijkt evenwel enkel een onderzoek of de ingeroepen gezondheidstoestand 

actueel geen reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit. De enige concrete vaststelling 

die de ambtenaar-geneesheer deed, betreft de bevinding dat er “geen directe bedreiging voor het leven” 

blijkt van verzoekende partij en dat de aangehaalde psychologische toestand “geen speciale 

beschermingsmaatregelen” vereist. Deze conclusie is gebaseerd op de vaststelling dat geen van de 

vermelde aandoeningen of klachten levensbedreigend zijn of een reëel risico vormen. 

 

Een ruimer onderzoek blijkt geenszins uit de bewoordingen van het advies. De voormelde 

bewoordingen laten enkel toe vast te stellen dat de ambtenaar-geneesheer van oordeel is dat het 

vaststellen van het ontbreken van een actueel en reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit 

volstaat om verzoekende partij uit te sluiten van het gehele toepassingsgebied van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Dit wordt ook uitdrukkelijk bevestigd door de in het advies vermelde conclusie dat de 

ingeroepen medische problematiek niet de graad van ernst bereikt zoals vereist door artikel 3 van het 

EVRM, “dat een aandoening vereist die levensbedreigend is gezien de kritieke gezondheidstoestand of 

het zeer vergevorderd stadium van de ziekte”.  

 

De ambtenaar-geneesheer verbindt de vraag of er sprake is van een reëel risico op een onmenselijke of 

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

verblijf aldus volledig aan de vraag of er actueel een reëel gevaar is voor het leven of de fysieke 

integriteit en aan de vereiste drempel opdat een schending van artikel 3 van het EVRM kan worden 

vastgesteld bij uitwijzing van een vreemdeling. Deze handelswijze is, gelet op voorgaande bespreking 

over het toepassingsgebied van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, in strijd met deze wetsbepaling. 

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 niet conform de juiste draagwijdte van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

nagegaan of er sprake is van een ziekte of aandoening die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en 
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vernederende behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van 

herkomst. Aangezien de bestreden beslissing, zoals reeds gesteld, volledig is opgehangen aan het 

advies van de ambtenaar-geneesheer, is zij met dezelfde onwettigheid behept. 

 

3.10. Verwerende partij wijst in de nota met opmerkingen op de gebruikte concepten in zowel artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet als de rechtspraak van het EHRM. Zij gaat uitgebreid in op deze rechtspraak 

van het EHRM en stelt de draagwijdte van artikel 3 EVRM gelijk met de draagwijdte van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet. Noch de gemachtigde in de bestreden beslissing noch de verwerende partij in 

haar nota kunnen dienstig verwijzen naar de rechtspraak van het EHRM inzake de uitwijzing van ernstig 

zieke vreemdelingen. Er kan niet worden betoogd dat de hoge drempel voorzien in de aangehaalde 

rechtspraak van het EHRM – d.w.z. de aandoening dient levensbedreigend te zijn gezien de kritieke 

gezondheidstoestand of het dient te gaan om een zeer gevorderd stadium van de ziekte – bepalend is 

bij de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, aangezien dit geen afbreuk kan doen aan 

een duidelijke wetsbepaling die twee verschillende situaties beoogt (RvS 28 november 2013, nr. 

225.632 en 225.633).  

 

De verwijzing naar individuele arresten van het EHRM in verband met de interpretatie van artikel 3 van 
het EVRM bij de uitwijzing van ernstig zieke vreemdelingen, is bovendien niet relevant voor wat betreft 
beslissingen over een aanvraag om machtiging tot verblijf, die immers van een verwijderingsmaatregel 
zijn te onderscheiden (RvS 19 juni 2013, nr. 223.961).  
 
De Raad benadrukt dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ruimer 
zijn dan die van artikel 3 van het EVRM (RvS 28 november 2013, nr. 225.632 en 225.633).  
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 de Vreemdelingenwet. Het EVRM bevat immers 
minimumnormen en belet geenszins een ruimere bescherming in de interne wetgeving, wat in casu blijkt 
uit artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet. De gemachtigde kan absoluut niet dienstig aan 
een duidelijke wetsbepaling een beperktere interpretatie geven op grond van hogere rechtsnormen. 
(RvS 19 juni 2013, nr. 223.961). 
 
In de nota met opmerkingen wordt tenslotte nog aangehaald dat in de bestreden beslissing vermeld 
wordt dat de ambtenaar-geneesheer over onvoldoende actuele informatie beschikte, waardoor deze 
noch de actuele ernst van de aandoening, noch een eventuele behandeling die verzoekende partij thans 
zou ondergaan kon vaststellen. Een dergelijke bemerking doet geen afbreuk aan de vaststelling dat de 
ambtenaar-geneesheer de vraag of er sprake is van een reëel risico op een onmenselijke of 
vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of 
verblijf volledig heeft verbonden aan de vraag of er actueel een reëel gevaar is voor het leven of de 
fysieke integriteit en aan de vereiste drempel opdat een schending van artikel 3 van het EVRM kan 
worden vastgesteld bij uitwijzing van een vreemdeling. Dit blijkt overigens ook uit de conclusie in de nota 
met opmerkingen dat de gemachtigde heeft gemotiveerd waarom uit de door verzoekende partij 
voorgelegde stukken, “niet de actuele levensbedreiging blijkt zoals vereist door artikel 3 EVRM en artikel 
9ter van de wet van 15 december 1980”. 

 

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

Vreemdelingenwet, waarvan tevens de autonome draagwijdte werd miskend. Het enig 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 dringt zich bijgevolg niet op. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 
 
Enig artikel 
 
De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 
Integratie en Armoedebestrijding van 10 september 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 ongegrond verklaard wordt, wordt 
vernietigd. 
 
 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien oktober tweeduizend vijftien door: 
 
mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
I. VERLOOY M. MAES 
 


