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 nr. 157 944 van 9 december 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 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE EERSTE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 5 juni 2015 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 en Administratieve Vereenvoudiging 

van 7 april 2015, 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 16 oktober 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

4 november 2015. 

 

Gehoord het verslag van eerste voorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. LAUWERS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat T. BRICOUT, 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. Asielprocedure 

 

Op 16 januari 2007 diende verzoeker die volgens zijn verklaringen op 14 januari 2007 België is 

binnengekomen, een asielaanvraag in. Op 11 juni 2007 besliste de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen (hierna verkort: de commissaris-generaal) tot onontvankelijkheid van de 

asielaanvraag. 

 

Op 15 januari 2008 diende verzoeker een tweede asielaanvraag in. Op 25 februari 2008 werd de 

afstand van de asielaanvraag vastgesteld. 
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Op 19 mei 2008 diende verzoeker een derde asielaanvraag in, die op 29 mei 2008 niet in overweging 

werd genomen. 

 

Op 21 oktober 2014 diende verzoeker een vierde asielaanvraag in. In beroep werd de asielaanvraag 

afgesloten door de Raad met arrest nummer 151 673 van 3 september 2015 met de weigering van de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.2. Verblijfsmachtigingsprocedure 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) 

 

Op 13 augustus 2008 diende verzoeker een aanvraag in. Op 7 januari 2009 werd de aanvraag 

ontvankelijk verklaard. Op 25 april 2013 werd de aanvraag ongegrond verklaard. 

 

Op 13 februari 2015 diende verzoeker een nieuwe aanvraag in.  

 

Op 1 april 2015 adviseerde de ambtenaar-geneesheer als volgt: 

 

“Het volgend medisch getuigschrift werd door de betrokkene voorgelegd ter staving van de aanvraag: 

- Medisch getuigschrift d.d. 17/12/2014, opgesteld door dr. E.K., kandidaat-huisarts. 

Uit een studie van het ter staving van de aanvraag voorgelegde medisch getuigschrift blijkt dat deze 41-

jarige man krijgt zorgen in het kader van diabetes type 1, verwikkeld met diabetische retinopathie. In 

betrokkenes lopende behandeling weerhouden we NovoRapid 46E 3 x per dag (insuline aspart: een 

ultrasnelwerkend insuline-analoog) en Lantus 46E 1 x per dag (insuline glargine: een langwerkend 

insuline-analoog); het betreft een chronische (levenslange) behandeling. 

Dr. F. E. K. attesteert verder dat er een goede prognose is indien gegarandeerde medische opvolging 

en indien correct gevolgde behandeling (en in het tegenovergestelde geval, bij afwezigheid van insuline, 

snelle evolutie naar keto-acidose, coma en overlijden), dat een bilan op dat ogenblik lopende was en dat 

jaarlijkse opvolging bij een diabetoloog, oftalmoloog, nefroloog en cardioloog nodig is. 

We noteren dat in het voorgelegde medisch getuigschrift ook melding gemaakt is van een hospitalisatie 

op 26/11/2014; de reden van opname is echter niet vermeld en we beschikken ook niet over 

aanvullende medische getuigschriften/verslagen in dit verband en/of aangaande het uitgevoerde bilan 

en/of aangaande een lopende medisch-specialistische (endocrinologische, oftalmotogische, 

nefrologische en/of cardiologische) opvolging in verband met de beschreven diabetes type 1 vernikkeld 

met diabetische retinopathie. 

In betrokkenes medische voorgeschiedenis is verder melding gemaakt van hepatitis B en hepatitis C. Uit 

het voorgelegde medisch getuigschrift blijkt geen huidige lopende noodzakelijke medische 

behandeling/opvolging in deze context. We beschikken ook niet over aanvullende medische (gastro- 

enterologische/hepatologische) getuigschriften/verslagen aangaande een eventueel uitgevoerde gastro- 

enterologische/hepatologische evaluatie, ter staving en verdere uitwerking van de hepatologische 

diagnostiek en de graad van ernst, en/of aangaande een eventuele lopende noodzakelijke gastro-

enterologische/hepatologische behandeling/opvolging in dit verband (zoals bijvoorbeeld (een) 

consultatieverslag(en) gastro-enterologie/hepatologie). 

Op basis van het ter staving van de aanvraag voorgelegde medisch getuigschrift blijkt mijn inzien niet 

dat het hier een huidige ernstige medische problematiek met een huidig risico in de zin van artikel 9ter 

betreft cfr. De huidige aanwezigheid van een ernstige hepatologische aandoening bij de betrokkene 

wordt niet bevestigd door overtuigende gastro-enterologische/hepatologhische onderzoeken en 

verslagen, er blijkt niet dat er in deze context een actuele directe bedreiging voor het leven van de 

betrokkene of een actuele kritieke gezondheidstoestand is, er blijkt in deze context evenmin een huidige 

noodzaak aan monitoring van de vitale parameters noch aan een permanente medische bewaking om 

het leven van de betrokkene te verzekeren en er blijkt niet dat er in dit verband een huidig risico bestaat 

op een onmenselijke of vernederende behandeling, zelfs indien er geen behandeling is in het land van 

herkomst. 

Op basis van het ter staving van de aanvraag voorgelegde medisch getuigschrift blijkt niet dat er bij de 

betrokkene sprake is van een actuele strikte medische contra-indicatie om te reizen. 

Op basis van het ter staving van de aanvraag voorgelegde medisch getuigschrift blijkt niet dat 

mantelzorg op dit ogenblik strikt medisch vereist is bij de betrokkene. 

Wat betreft de beschikbaarheid van de medische behandeling en opvolging in het land van herkomst, 

India: 
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Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene): 

Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is: 

o van International SOS van 25/06/2013 met het unieke referentienummer BMA-4864.  

o van International SOS van 26/11/2013 met het unieke referentienummer BMA-5129.  

o van International SOS van 28/02/2014 met het unieke referentienummer BMA-5261.  

o van Allianz Global Assistance van 16/03/2015 met het unieke referentienummer BMA 6557.  

Informatie bekomen via http://aDollohosDdelhi.com/index.Dhp (geraadpleegd op 26/02/2015).  

Informatie bekomen via http://www.medicaltrusthosDital.com/ (geraadpleegd op 26/02/2015).  

Uit deze informatie blijkt dat behandeling met insuline aspart en insuline glargine beschikbaar is in India. 

Behandeling/ opvolging door een huisarts is beschikbaar in India. Endocrinologische, oftalmologische, 

nefrologische en cardiologische zorgen (ambulant en via hospitalisatie) zijn eveneens beschikbaar in 

India. 

Wat betreft de toegankelijkheid van de medische behandeling en opvolging in het land van herkomst, 

India: 

Verwijzend naar de Nota Toegankelijkheid van de zorgen in het herkomstland of land van gewoonlijk 

verblijf d.d. 20/03/2015: 

"De Indiase gezondheidszorg bestaat uit een publieke en een private sector. De private sector levert 

zorg tegen betaling en is vooral aanwezig in de curatieve zorg. De private sector is verantwoordelijk 

voor ca, 80% van de outpatient zorg en 60% van de inpatient zorg. De ziekenhuizen bevinden zich 

vooral in stedelijk gebied. 

De publieke sector bestaat uit curatieve en preventieve diensten in de primaire, secundaire en tertiaire 

zorg. In ziekenhuizen en gezondheidscentra van de overheid is de medische zorg gratis voor iedereen. 

De gezondheidszorg is de verantwoordelijkheid van zowel de centrale overheid, de overheden van de 

verschillende staten, als de lokale overheden (district, stad,...) 

Medicatie is te koop bij private apothekers. In India bestaat er een overheidsprogramma dat de verkoop 

van generieke medicatie stimuleert. De uitbater kan binnen het ziekenhuis/medisch centrum een 

apotheek openen, waar enkel generische producten mogen verkocht worden. De overheid zet geen 

vaste prijzen, maar er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan om een vergunning te 

krijgen. Er bestaat wel een lijst met de maximumprijzen (maximum retail prices) van de medicatie. 

Wat betreft de toegankelijkheid van de medicatie dient nogmaals verwezen te worden naar de 

rechtspraak van het EHRM, waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en 

dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene geen reden is om te 

besluiten tot een schending van artikel 3 van het E. V.R.M. (Arrest RVVnr. 81574 van 23 mei 2012). 

Betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen 

elementen in het dossier die erop wijzen dat hij geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in zijn 

land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat hij niet zou kunnen instaan voorde 

kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp, Bij zijn asielprocedure heeft betrokkene verklaard 

reeds eerder gewerkt te hebben als landbouwer, wat zijn integratie op de arbeidsmarkt kan 

vergemakkelijken. 

Uit zijn asielrelaas blijkt bovendien dat hij een smokkelaar 6000 dollar betaalde voor zijn reis naar 

België, wat eveneens een zekere financiële zelfredzaamheid doet vermoeden. 

Ten slotte lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in India geen familie, vrienden of kennissen meer 

zou hebben bij wie hij terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen 

aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp.” 

Uit deze informatie kunnen we besluiten dat er geen bezwaren zijn wat betreft de toegankelijkheid van 

de medische zorgen in het land van herkomst, India. 

Conclusie : 

Vanuit medisch standpunt kunnen we mijn inzien dan ook besluiten dat deze diabetes type 1 verwikkeld 

met diabetische retinopathie bij de betrokkene, zoals hierboven beschreven, hoewel dit kan beschouwd 

worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven of fysieke 

integriteit indien dit niet adequaat behandeld wordt, geen reëel risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling, gezien medische behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn 

in India. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland, India.” 

 

Op 7 april 2015 werd de aanvraag ongegrond verklaard. Dit is de bestreden beslissing die verzoeker op 

7 mei 2015 ter kennis werd gebracht, gemotiveerd als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 13.02.2015 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

B.S. (…) 

 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende die toegang tot het 

grondgebied het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 9 december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 25.02.2015, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden: 

 

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 B.S., die echter niet weerhouden konden worden (zie 

verslag arts-adviseur d.d. 01.04.2015 in gesloten omslag). 

 

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 

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

 

Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd welke geen betrekking hebben op de 

medische toestand van betrokkene (verzoeker haalt aan dat hij sedert enkele jaren in België verblijft, 

hard werkt aan zijn maatschappelijke integratie, het centrum van zijn belangen in België ligt en beroept 

zich op artikel 8 van het EVRM). Dat met de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 

december 1980 duidelijk een onderscheid werd aangebracht in twee verschillende procedures, m.n. ten 

eerste het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende personen met een medische 

aandoening, ten tweede het artikel 9bis voor in België verblijvende personen, die menen te beschikken 

over buitengewone omstandigheden, en die om humanitaire redenen een verblijfsmachtiging wensen te 

verkrijgen. 

Dat de hier ingeroepen niet-medische elementen buiten de medische context van artikel 9ter vallen en 

dat derhalve in dit verzoek aan deze niet-medische argumenten geen verder gevolg kan worden 

gegeven.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel een schending aan van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, 

van “de motiveringsplicht als algemeen rechtsbeginsel, en meer specifiek als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur, opgelegd door” de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna verkort: de wet van 29 juli 1991), van de 

artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag tot de bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden (hierna verkort: het EVRM) en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“Verzoeker diende op datum van 13.02.2015 een aanvraag tot regularisatie in op basis van artikel 9ter. 

Verzoeker lijdt aan chronische hepatitis B en C en diabetes (type I). 

Op datum van 07.04.2015 werd deze aanvraag onontvankelijk verklaard. 

Er werd besloten dat verzoeker niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit, en dat verzoeker niet 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 
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herkomst. Een terugkeer zou derhalve geen inbreuk uitmaken op de RL 2004/83/EG, noch op het artikel 

3 EVRM. 

De beslissing is derhalve in zeer algemene bewoordingen gesteld en als enige motivatie wordt 

verwezen naar het medisch verslag dd. 01.04.2015. 

Uit dit medisch verslag blijkt dat de controle-arts erkent dat verzoeker lijdt aan hepatitis B en C en lijdt 

aan diabetes type 1, een berg medicatie nodig heeft en regelmatig op onderzoek dient te gaan bij een 

diabetoloog, oftalmoloog, nefroloog en cardioloog. 

Vervolgens stelt de arts-adviseur dat dergelijke behandeling/opvolging beschikbaar zou zijn in India. 

Om vervolgens, wat betreft de toegankelijkheid van deze behandeling en opvolging, er op te wijzen dat : 

“Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient nogmaals verwezen te worden naar de 

rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en 

dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene geen reden is om te 

besluiten tot een schending van artikel 3 EVRM.” 

Verzoeker dient vooreerst te onderstrepen dat het niet aan de arts-adviseur is om wetsartikels, zoals 

artikel 3 EVRM, en rechtspraak te interpreteren en toe te passen n.a.v. het opstellen van een medisch 

verslag, wat in casu gebeurd is. 

Bovendien biedt artikel 9ter een ruimere bescherming dan de RL 2004/83/EG en artikel 3 EVRM, zoals 

geïnterpreteerd door het EHRM. Hetgeen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen reeds 

meermaals werd erkend. 

Er dient m.a.w., niet enkel gekeken te worden of behandeling/opvolging en medicatie in theorie 

voorhanden zijn, maar ook of er in de praktijk daadwerkelijke toegang toe is. Artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet heeft het immers over een ‘adequate’ behandeling in het land van herkomst. In het 

woordenboek wordt ‘adequaat’ omschreven als ‘correct’, ‘passend’, ‘voldoende’ en ‘precies zoals nodig 

is’. Dit houdt dus in dat de behandeling toegankelijk moet zijn om adequaat te kunnen zijn. 

Uit verschillende medische publicaties (o.m. Kaveeshwar SA, Cornwall J., The current state of diabetes 

mellitus in India, AMJ 2014, 7,1,45-48, http://dx.doi.org/10.4066/AMJ.2013.1979)-via internet voor 

iedereen te consulteren- blijkt dat India te kampen heeft met een bijna epidemisch aantal diabetes-

patiënten (meer dan 62 miljoen in 2014). Hieruit blijkt ook dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot 

behandeling en opvolging, zeker niet in rurale gebieden. Ook zijn de afstanden af te leggen naar ‘health 

care centers’ vaak heel ver. Er zijn dan ook heel veel diabetes-patiënten die door gebrek aan 

behandeling en opvolging te kampen hebben met ernstige complicaties. Insuline, onontbeerlijk voor 

verzoeker, is niet voor iedereen te verkrijgen in India. Op de website van www.diabetes.co.uk spreekt 

men zelfs over een ‘health care crisis’ in India als gevolg van het enorme aantal diabetes-patiënten. 

Er kan dus redelijkerwijs worden besloten dat er geen adequate behandeling mogelijk is in India. 

Het feit dat de aandoening waaraan verzoeker lijdt, in België zonder probleem te behandelen valt, leidt 

bovendien tot het besluit dat het absurd zou zijn om verzoeker (die al jaren in België verblijft, perfect 

geïntegreerd is, de taal spreekt, etc.), naar India te sturen, alwaar geen adequate behandeling mogelijk 

is. Zeker gezien het feit (wat door het medisch attest wordt benadrukt) dat verzoeker zonder medicatie 

zal evolueren naar keto-acidose, coma en overlijden. 

Er is duidelijk een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling, nu is aangetoond dat 

verzoeker niet de zekerheid heeft van een ‘adequate’ behandeling in zijn land van herkomst (art 9ter). 

DVZ heeft op onvoldoende en onzorgvuldige wijze dit risico in hoofde van verzoeker onderzocht.” 

 

2.2.1. Artikel 39/78 juncto 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet vereist dat het 

verzoekschrift onder meer een uiteenzetting moet bevatten “van de feiten en de middelen”. Onder 

“middel” in de zin van deze bepaling moet worden verstaan: de voldoende duidelijke omschrijving van 

de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing werd 

geschonden. 

 

In casu voert verzoeker de schending aan van de artikelen 3 en 8 van het EVRM zonder een voldoende 

duidelijke toelichting hoe de bestreden beslissing in strijd is met deze bepalingen. Dit middelonderdeel is 

dan ook om deze reden onontvankelijk. 

 

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

tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid deze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals 

vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in 

feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  
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De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Zo wordt in de beslissing, onder verwijzing naar artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet en een medisch advies van een ambtenaar-geneesheer van 1 april 2015, gesteld dat 

uit het medisch dossier niet kan worden afgeleid dat verzoeker lijdt aan een ziekte die een reëel risico 

voor het leven of de fysieke integriteit vormt en evenmin aan een aandoening die een reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling indien geen adequate behandeling 

beschikbaar is in het land van herkomst. Dit advies waarnaar wordt verwezen, werd samen met de 

bestreden beslissing aan verzoeker ter kennis gebracht en kan bijgevolg worden geacht integraal deel 

uit te maken van de motivering van deze beslissing. De Raad stelt vast dat in het betreffende advies van 

de ambtenaar-geneesheer een motivering is voorzien die pertinent en draagkrachtig is in het licht van 

de beide toepassingsgevallen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Wat het dragerschap van 

hepatitis B en C betreft, licht hij concreet toe waarom dit volgens hem er in dit verband geen risico 

bestaat op een onmenselijke of vernederende behandeling, zelfs indien er geen behandeling is in het 

land van herkomst. Hierbij wordt als voornaamste argument vermeld dat thans geen noodzakelijke 

medische opvolging of behandeling loopt. Wat de aangehaalde diabetes type 1, verwikkeld met 

diabetische retinopathie betreft, wordt een chronische (levenslange) behandeling met insuline en een 

jaarlijkse opvolging bij een diabetoloog, oftalmoloog, nefroloog en cardioloog weerhouden. Verder in het 

advies wordt uitgebreid ingegaan op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelijk 

geachte behandeling. In tegenstelling tot hetgeen verzoeker voorhoudt, wordt wel degelijk op concrete 

wijze toegelicht waarom de medische problemen van verzoeker niet volstaan opdat de 

verblijfsmachtiging in België wordt toegestaan. In zoverre verzoeker aangeeft dat artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet ruimer is dan “RL 2004/83/EG” en artikel 3 van het EVRM en lijkt aan te voeren dat 

het toepassingsgebied ook ziekten omvat die op termijn een reëel risico voor het leven of de fysieke 

integriteit kunnen inhouden bij gebreke van een adequate behandeling in het land van herkomst, merkt 

de Raad op dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet twee toepassingsgevallen heeft: ziektes die een 

reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke integriteit en ziektes die een reëel risico inhouden op 

een onmenselijke of vernederende behandeling door een gebrek aan adequate behandeling in het land 

van herkomst. Hierbij kan ook worden gewezen op rechtspraak van de Raad van State dat het eerste 

toepassingsgeval van artikel 9ter van de vreemdelingenwet overeenstemt met artikel 3 van het EVRM 

(RvS 29 januari 2014, nr. 226.251) of een toetsing inhoudt aan de vraag of er sprake is van een 

maximale ernst van de aandoening waarbij een terugkeer naar het land van herkomst zelfs niet kan 

worden overwogen en waarbij het ingeroepen levensgevaar of risico op een aantasting van de fysieke 

integriteit, die reëel moet zijn op het ogenblik van de aanvraag, een zeker karakter op relatief korte 

termijn heeft (RvS 16 oktober 2014, nr. 228.778). De motivering van de bestreden beslissing, inclusief 

het gestelde in het advies van de ambtenaar-geneesheer, is pertinent en draagkrachtig en stelt 

verzoeker in staat te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is 

gegrond en om welke redenen wordt geoordeeld dat de gezondheidstoestand van verzoeker niet wordt 

weerhouden opdat een verblijfsmachtiging wordt toegestaan, derwijze dat het doel van de formele 

motiveringsplicht is bereikt.  

 

Een schending van de motiveringsplicht vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt 

niet aangetoond.  

 

2.2.3. Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet – bepaling die aan de bestreden beslissing 

ten grondslag ligt – luidt als volgt:  

 

“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.”  

 

Deze bepaling voorziet duidelijk twee mogelijkheden wat betreft de ziekte van de betrokkene:  

- de ziekte houdt een reëel risico in voor het leven of de fysieke integriteit,  

- of de ziekte houdt een reëel risico in op een onmenselijke of vernederende behandeling door een 

gebrek aan adequate behandeling in het land van herkomst.  

 

Het vijfde lid van voormeld wetsartikel stelt:  

 

“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 
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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.”  

 

De Raad benadrukt dat het onderzoek en de appreciatie van de door de vreemdeling aangebrachte 

medische gegevens uitsluitend tot de bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer behoren en het de 

Raad niet toekomt de medische beoordeling van de ambtenaar-geneesheer te betwisten (RvS 15 

januari 2014, nr. 10.218 (c)). De Raad kan slechts nagaan of de bevindingen van de ambtenaar-

geneesheer niet gebaseerd zijn op een gebrekkige of onjuiste feitenvinding en of geen incorrecte 

toepassing werd gemaakt van de toepasselijke wets- of reglementaire bepalingen.  

 

Wanneer een verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet wordt 

afgewezen, is dit ook veelal het geval omdat het advies van de ambtenaar-geneesheer inhoudelijk 

anders is dan de door de aanvrager ter ondersteuning van zijn aanvraag neergelegde medische 

attesten. Zoals reeds aangegeven, komt het de Raad niet toe een medische beoordeling te betwisten.  

 

De Raad stelt vast dat de ambtenaar-geneesheer in casu rekening heeft gehouden met de verschillende 

door verzoeker voorgelegde medische stukken. Hij maakt alleszins ook niet aannemelijk dat bepaalde 

medische stukken ten onrechte niet bij de beoordeling werden betrokken. Verzoeker betwist slechts het 

gestelde door de ambtenaar-geneesheer betreffende de toegankelijkheid van de noodzakelijk geachte 

behandeling. In casu blijkt geenszins dat het onderzoek van de toegankelijkheid te beperkt was in het 

licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Er werd wel degelijk een afzonderlijk onderzoek naar de 

toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst doorgevoerd, waarbij werd 

geoordeeld dat niet blijkt dat verzoeker geen toegang zou hebben tot de gezondheidszorg in India of 

niet zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke medische hulp. Er blijkt 

niet dat de ambtenaar-geneesheer kennelijk onredelijk heeft gehandeld waar hij oordeelde dat de 

vereiste medische zorgen, inclusief de medicatie, voor verzoeker kunnen worden geacht toegankelijk te 

zijn in het land van herkomst. De kritiek op dit punt laat niet toe over te gaan tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissing. Daargelaten de vraag of de verwijzing naar “verschillende medische publicaties 

(o.m. Kaveeshwar SA, Cornwall J., The current state of diabetes mellitus in India, AMJ 2014, 7,1,45-48, 

http://dx.doi.org/10.4066/AMJ.2013.1979)” en de website van “www.diabetes.co.uk” dienstig is, nu deze 

informatie niet voorlag op het ogenblik dat verweerder over de aanvraag heeft beslist, merkt de Raad op 

dat deze informatie die een zeer algemene inhoud heeft, niet toelaat aan te tonen dat het advies van de 

ambtenaar-geneesheer onvoldoende rekening zou hebben gehouden met het aspect van de 

“toegankelijkheid” van een adequate behandeling. Artikel 9ter van de vreemdelingenwet vereist niet dat 

de medische behandeling, de zorgverstrekking en de gezondheidszorgsector identiek moeten zijn als de 

situatie in België. De Raad merkt op dat verzoeker niet concreet aantoont dat de informatie in de 

internetstukken van verzoeker de informatie waarop de bestreden beslissing steunt volledig 

tegenspreekt, zodat hij met zijn betoog niet aannemelijk maakt dat “redelijkerwijs” besloten kan worden 

dat er geen adequate behandeling mogelijk is in India. Hij blijft in gebreke de concrete bevindingen van 

de ambtenaar-geneesheer te weerleggen of aan te tonen dat deze met enige onwettigheid zijn behept.  

 

Er kan bijgevolg worden aangenomen dat een voldoende en zorgvuldig onderzoek voorligt in het licht 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Een schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet of van de zorgvuldigheidsplicht wordt niet 

aangetoond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

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

 

mevr. C. BAMPS, eerste voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De eerste voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 

 

 


