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 nr. 159 739 van 12 januari 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

handelend in eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigers 

van hun minderjarige kinderen X, X, X en 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 en X, die verklaren van Iraakse nationaliteit te zijn en te handelen in 

eigen naam en als wettelijk vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X, X, X en X, op 

13 januari 2014 hebben 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 4 november 2013 waarbij een 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 

wordt verklaard en van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van dezelfde datum tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13).  

 

Gezien titel Ibis, 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 24 november 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 

december 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco 

advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoekers dienen bij aangetekend schrijven van 1 augustus 2011 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 Vreemdelingen-

wet) en dit op grond van medische problemen van verzoeker. 

 

1.2. De verblijfsaanvraag van 1 augustus 2011 wordt ontvankelijk verklaard op 1 februari 2012. 

 

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

Armoedebestrijding neemt op 4 november 2013 de beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 1 

augustus 2011 ongegrond wordt verklaard. Deze beslissing, die verzoekers op 17 december 2013 ter 

kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 01.08.2011 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

[…] 

Nationaliteit: Irak 

[…] 

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 01.02.2012, deel ik u mee dat dit verzoek 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 [T., M. T.] die echter niet weerhouden konden worden 

(zie verslag arts- attaché dd. 29.10.2013 in gesloten omslag). 

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, of 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).” 

 

Het advies van een arts-adviseur van 29 oktober 2013 waarnaar wordt verwezen en dat verzoekers 

samen met deze beslissing ter kennis is gebracht, en dat bijgevolg kan worden geacht integraal deel uit 

te maken van de motivering van de beslissing, luidt als volgt: 

 

“Graag kom ik terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde 

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

01/08/2011. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

• Het medisch getuigschrift d.d. 26/07/2011 ingevuld door dr. [B.], neuropsychiater: posttraumatische 

stressstoornis (PTSS), paniekstoornis met veralgemeende angst, somatoforme autonome stoornis. 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde getuigschriften blijkt dat deze 45-jarige man lijdt aan 

een posttraumatische stressstoornis (PTSS), een paniekstoornis met veralgemeende angst en een 

somatoforme autonome stoornis. 

Een PTSS, een paniekstoornis met veralgemeende angst en een somatoforme autonome stoornis 

kunnen tijdelijk sociaal invaliderend zijn maar kennen een gunstig verloop in de tijd. De behandeling van 

deze aandoening door middel van psychofarmaca is louter symptomatisch en dus niet essentieel. Zelfs 

indien de vermelde behandeling niet beschikbaar is in het thuisland betekent dit niet dat betrokkene 

onmenselijk of vernederend zou worden behandeld. Er zijn ook geen aanwijzingen voor een recente 

acute verslechtering of nood aan een ziekenhuisopname. Dit alles is congruent met het te verwachten 

verloop. 

Het vermelde risico op zelfdoding wordt in het dossier niet concreet gemaakt, noch duidelijk gelinkt aan 

de specifieke situatie van de betrokkene. Er is ook geen indicatie uit de voorgeschiedenis van een acute 

ernstige periode. Het blijft m.a.w. een algemene veronderstelling die we niet kunnen weerhouden. 

Conclusie: 
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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.) 

De in dit medisch attest beschreven aandoeningen kunnen niet beschouwd worden als direct 

levensbedreigende aandoeningen. 

Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen aandoening die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling in het herkomstland is. 

Bijgevolg stel ik vast dat er geen sprake is van 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. 

Derhalve is er medisch gezien dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.” 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

1.4. Eveneens op 4 november 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding beslissingen tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen, die verzoekers samen met de eerste bestreden 

beslissing ter kennis worden gebracht, zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“[…] 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

RÉDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en/of een geldig visum.” 

 

Dit zijn de tweede en derde bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Verweerder werpt in zijn nota met opmerkingen een exceptie van niet-ontvankelijkheid van het 

beroep op in zoverre dit is gericht tegen de bevelen om het grondgebied te verlaten en dit wegens 

gebrek aan belang. Hij stelt dat hij, ingevolge artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, in casu 

verplicht is om beslissingen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te nemen en dus 

niet over enige discretionaire bevoegdheid beschikt. Hij zet uiteen dat hij, gelet op voormelde 

wetsbepaling, bij een eventuele vernietiging van deze beslissingen, behoudens in het geval hierdoor 

hogere rechtsnormen zouden worden geschonden, niet anders vermag dan opnieuw over te gaan tot de 

afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten, na te hebben vastgesteld dat verzoekers in het Rijk 

verblijven zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van de Vreemdelingenwet vereiste documenten.   

 

2.2. De Raad dient evenwel op te merken dat er gevallen denkbaar zijn waarin de afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten, zelfs uit hoofde van een gebonden bevoegdheid, bekleed is met een 

onwettigheid. Steeds dient te worden onderzocht of de verzoekende partij een dergelijke onwettigheid, 

klevend aan het bevel om het grondgebied te verlaten, in haar middelen heeft aangevoerd (cf. RvS 9 

maart 2004, nr. 129.004). In casu dient verder te worden gewezen op de nauwe samenhang die er 

bestaat tussen de beslissing waarbij een aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

ongegrond wordt verklaard en de bevelen om het grondgebied te verlaten, in de zin ook dat de uitkomst 

van het beroep in zoverre dit is gericht tegen de beslissing genomen in toepassing van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet eveneens bepalend is voor de wettigheid van de thans bestreden bevelen om het 

grondgebied te verlaten en de vraag of het bestuur ingeval van een eventuele nietigverklaring van deze 

bevelen in beginsel verplicht zal zijn tot de afgifte van nieuwe bevelen om het grondgebied te verlaten. 
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Verweerder kan zo, gelet op de ontvankelijkheidsbeslissing van 1 februari 2012, slechts overgaan tot de 

afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten na te hebben vastgesteld dat verzoekers’ aanvraag 

niet voldoet aan artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op grond van artikel 7 van het koninklijk besluit 

van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de Vreemdelingenwet is het immers zo dat ingeval van een ontvankelijk verklaarde 

verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet de vreemdeling, in afwachting van 

een beslissing over de gegrondheid van zijn aanvraag, recht heeft op een attest van immatriculatie en 

niet het voorwerp kan uitmaken van een bevel om het grondgebied te verlaten. Er kan aldus niet op 

algemene wijze worden voorgehouden dat in het geval van een eventuele nietigverklaring van de 

bestreden bevelen verweerder in alle gevallen verplicht zal zijn om nieuwe bevelen om het grondgebied 

te verlaten af te geven.  

 

Er kan, gelet op hetgeen voorafgaat, niet zonder meer worden gesteld dat verzoekers geen belang 

hebben bij de nietigverklaring van de bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten. De 

opgeworpen exceptie wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekers voeren in een eerste middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, de 

schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, van het vertrouwensbeginsel en 

van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij verstrekken volgende toelichting bij het middel: 

 

“De aanvraag van 01.08.201I ging vergezeld van het vereiste standaard medische attest alsook 

documenten ten bewijze van de identiteit van de aanvragers. 

Uit het medisch attest van de ambtenaar geneesheer, blijkt dat de bestreden beslissing gesteund is op 

de motivatie dat het medisch dossier niet toelaat het bestaan vast te stellen van een graad van ernst 

zoals vereist door artikel 3 EVRM zoals geïnterpreteerd door het EHRM dat een aandoening eist die 

levensbedreigend is gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de 

ziekte. 

Omdat de ingeroepen ziekte niet levensbedreigend zou zijn wordt besloten dat de aandoening geen 

reëel risico inhoudt voor het leven of fysieke integriteit noch op een onmenselijk of vernederende 

behandeling bij afwezigheid van behandeling in het herkomstland. 

Deze motivering wordt in de beslissing zonder meer overgenomen met specifieke verwijzing naar artikel 

3 van het EVRM. 

Nochtans is er intussen tal van rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarin 

duidelijk gesteld wordt dat artikel 9ter VW als zijnde een artikel omtrent de aanvraag voor een 

machtiging van verblijf, een ruimer toepassingsgebied kent dan artikel 3 EVRM waarvan de schending 

zou kunnen ingeroepen worden in kader van een verwijdering. 

Het is enkel in deze laatste hypothese dat de rechtspraak van het EHRM werd ontwikkeld, doch kan 

deze niet zonder meer doorgetrokken worden naar de toepassing van artikel 9ter VW waarbij moet 

gekeken worden naar de wil van de wetgever.( RvV 29 juni 2012, 83.956; RvV 27 november 2012, 

92.258; RvV 18 december 2012, 93.870; RvV 7 februari 2013, 96.671) 

Intussen werd deze rechtspraak ook bevestigd door de Raad van State (arrest 223.961 van 19 juni 2013 

en arrest 225.633 van 28 november 2013). 

De nationale wetgever heeft enerzijds twee afzonderlijke hypothesen voorzien waarbij bescherming 

aangewezen kan zijn (enerzijds bij bedreiging voor leven of fysieke integriteit, anderzijds bij risico op 

onmenselijk of vernederende behandeling indien er geen adequate medische behandeling voor handen 

is) 

Beide hypothesen moeten afzonderlijk onderzocht worden en het is niet omdat een ziekte niet voldoet 

aan de eerste hypothese dat deze sowieso ook uitgesloten is van de tweede. (zie o.m. RvV 27 

november 2012, 92.260 en 92.258; RvV 30 april 2013, 102.056.) 

De wetgever heeft bovendien ook een ruimere bescherming willen bieden dan de richtlijn 2004/83 en 

dan het toepassingsgebied van artikel 3 EVRM inzake verwijderingen, hetgeen ook blijkt uit de 

voorbereidende parlementaire werken. (Memorie van Toelichting, artikelsgewijze commentaar bij artikel 

5, Parl.St. Kamer 51 /2478/001, p 35.) 

Een en ander wordt uitdrukkelijk ook uiteengezet in de arresten van de Raad van State. 

In casu moet vastgesteld worden dat de ambtenaar geneesheer aldus ten onrechte de ziekte enkel 

beoordeelde in het licht van de toepassingen van artikel 3 EVRM waarbij een kritieke 

gezondheidstoestand zou moeten aangetoond worden. 
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Echter dient de ambtenaar geneesheer te onderzoeken of er in het land van herkomst een adequate 

behandeling aanwezig is ter beoordeling of - ingeval van afwezigheid ervan- er een risico is voor de 

fysieke integriteit of dat de betrokkene onmenselijk of vernederend behandeld zou worden. 

Uit het medisch advies blijkt echter nergens dat onderzocht werd in welke mate er een adequate 

behandeling voor handen is in het land van herkomst die dezelfde garanties zou bieden als de 

behandeling die verzoeker heden in België verkrijgt. 

De aangehaalde rechtspraak stelt uitdrukkelijk dat het voorhanden zijn van een adequate behandeling 

wel degelijk moet onderzocht worden opdat een beoordeling kan gebeuren van beide hypothesen zoals 

voorzien in artikel 9ter VW. Het volstaat dus niet dat de ambtenaar- geneesheer in zijn advies enkel stelt 

dat de ziekte niet voldoet aan deze omschrijvingen wegens afwezigheid van een risico op een 

onmenselijke behandeling, zonder uitdrukkelijk ook te hebben onderzocht of de facto een adequate 

behandeling wel aanwezig is in het land van herkomst ( RvV 31 oktober 2013, 113.241). Doordat de 

ambtenaar geneesheer een ruime appreciatie heeft, mag hij zich niet beperken tot een marginale 

toetsing aan de rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 EVRM, maar heeft hij juist een nauwgezette 

motiveringsplicht. 

Daarbij mag men zich niet laten leiden door de rechtspraak van het EHRM inzake de toepassing van 

artikel 3 EVRM temeer daar dit betrekking heeft op verwijderingen, hetgeen te onderscheiden is van een 

machtiging tot verblijf. 

Artikel 9ter VW werd dan ook niet correct toegepast en geschonden nu er geen onderzoek werd 

gevoerd naar de mogelijkheden van behandelingen in het land van herkomst. 

De motivatieplicht werd dan ook geschonden nu er enkel een verwijzing wordt gemaakt naar de 

rechtspraak van het EHRM zonder enige concrete toetsing van het individuele geval van verzoeker aan 

de beide hypothesen voorzien in artikel 9ter VW, zonder dat er een onderzoek gebeurde naar de 

aanwezigheid en toegankelijkheid van een adequate behandeling in het land van herkomst. 

[…] 

Gelet op de aanzienlijke rechtspraak die zich reeds heeft ontwikkeld omtrent deze problematiek, moet 

besloten worden dat de overheid uiterst onzorgvuldig te werk is gegaan door een beslissing te nemen 

op grond van een onvolledig gemotiveerd medisch advies. 

Bovendien moet ook gewezen worden op het feit dat bij het nemen van de beslissing tot 

ontvankelijkheid, niet werd ingeroepen dat de ziekte niet binnen het toepassingsgebied zou vallen van 

artikel 9ter VW, zodat het vertrouwensbeginsel geschonden is doordat nu plots wel gesteld wordt dat de 

ziekte niet binnen dit toepassingsgebied zou vallen. 

Het gaat immers nog steeds om dezelfde ziekte en er kan niet ingezien worden wanneer de aanvraag in 

2012 ontvankelijk wordt verklaard zonder dat wordt ingeroepen dat de ziekte niet binnen het 

toepassingsgebied zou vallen, dit bij de beslissing ten gronde plots niet meer het geval zou zijn. 

Temeer daar er geen enkele bijkomende motivering werd gegeven behoudens de verwijzing naar artikel 

3 EVRM zodat een te beperkende invulling werd gegeven aan artikel 9ter VW en de bedoeling van de 

wetgever wordt miskend. 

De genomen beslissing dient dan ook geschorst en vernietigd te worden.” 

 

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

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

kunnen worden gelezen zodat verzoekers er kennis van hebben kunnen nemen en hebben kunnen 

nagaan of het zin heeft deze beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in 

rechte beschikken. 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). 

 

3.1.2.2. In de mate dat verzoekers aangeven niet akkoord te kunnen gaan met de motieven die aan de 

eerste bestreden beslissing ten grondslag liggen en betogen dat deze niet op een zorgvuldige wijze tot 

stand is gekomen, wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht 

en het zorgvuldigheidsbeginsel en dit in het licht van de toepassing van de bepalingen van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid verder de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

De eerste bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Dit 

wetsartikel bepaalt in zijn § 1, eerste en laatste lid 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.  

[…] 

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.” 

 

Verzoekers betogen dat de arts-adviseur er zich in zijn medisch advies heeft toe beperkt na te gaan of 

de ingeroepen gezondheidstoestand van verzoeker een graad van ernst heeft zoals vereist in artikel 3 

van het EVRM, in de zin dat er sprake dient te zijn van een aandoening die levensbedreigend is gezien 

de kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. Zij benadrukken dat 

het toepassingsgebied van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet evenwel ruimer is dan dat van artikel 3 

van het EVRM en dat er wat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet betreft duidelijk sprake is van twee 

hypotheses die afzonderlijk dienen te worden onderzocht en waarbij uit de vaststelling dat de ziekte niet 

voldoet aan de eerste hypothese niet op automatische wijze kan worden afgeleid dat evenmin is 

voldaan aan de tweede hypothese. Zij verwijzen in dit verband naar rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State. 

 

De Raad merkt in dit verband allereerst op dat verzoekers op correcte wijze aangeven dat artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet verschillende mogelijkheden inhoudt die onafhankelijk van elkaar moeten 

worden getoetst. 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 EVRM omvatten (cf. RvS 28 

november 2013, nrs. 225.632 en 225.633 en RvS 29 januari 2014, nr. 226.651) en de zogenaamde 

hoge drempel bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

(hierna: 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 bij wie 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).  

 

Het uitgangspunt van verzoekers dat de arts-adviseur in zijn advies met betrekking tot de 

gezondheidssituatie van verzoeker enkel zou hebben onderzocht of deze direct levensbedreigend is, in 

de zin dat er sprake is van een kritieke gezondheidstoestand of een vergevorderd stadium van de 

ziekte, mist daarentegen feitelijke grondslag. De arts-adviseur oordeelde in zijn medisch advies dat een 

posttraumatische stressstoornis, een paniekstoornis met veralgemeende angst en een somatoforme 

autonome stoornis tijdelijk sociaal invaliderend kunnen zijn doch deze een gunstig verloop kennen in de 

tijd. Hij wees erop dat de behandeling van deze aandoening door middel van psychofarmaca louter 

symptomatisch en dus niet essentieel is en stelde vast dat zelfs indien de vermelde behandeling niet 
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beschikbaar is in het land van herkomst dit niet betekent dat verzoeker onmenselijk of vernederend zal 

worden behandeld. Hij merkte ook nog op dat er geen aanwijzingen zijn van een recente acute 

verslechtering of een nood aan een ziekenhuisopname, hetgeen congruent is met het te verwachten 

verloop. Verder werd nog gesteld dat het vermelde risico op zelfdoding in het dossier niet concreet 

wordt gemaakt en evenmin duidelijk wordt gelinkt aan de specifieke situatie van verzoeker. Hij stelde dat 

er in de medische voorgeschiedenis evenmin een indicatie voorhanden is van een acute ernstige 

periode, waardoor dit een algemene veronderstelling betreft die niet wordt weerhouden. Gelet op dit 

gevoerde onderzoek door de arts-adviseur kunnen verzoekers geenszins dienstig voorhouden als zou 

deze enkel hebben onderzocht of de gezondheidstoestand van verzoeker direct levensbedreigend is of 

louter zijn nagegaan of er een reëel risico is voor het leven of de fysieke integriteit om te besluiten dat 

geen aandoening in de zin van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet voorligt, of deze het toepassings-

gebied van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet zou hebben verengd tot die gevallen waarin een 

uitwijzing van een zieke vreemdeling strijdig is met het artikel 3 van het EVRM. Er kan worden 

aangenomen dat de arts-adviseur aldus eveneens is nagegaan of er wat verzoeker betreft sprake is van 

ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 

adequate behandeling is in zijn land van herkomst.  

 

De Raad wijst er in dit verband ook op dat, in tegenstelling tot hetgeen verzoekers voorhouden, in het 

kader van een onderzoek in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet niet steeds is vereist dat 

de behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst of verblijf worden nagegaan. Hiertoe dient 

enkel te worden overgegaan indien wordt vastgesteld dat een ziekte voorligt die onbehandeld een reëel 

risico kan inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling. Artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet voorziet ook geenszins dat in alle gevallen dient te worden verzekerd dat de 

betrokkene in het land van herkomst een behandeling kan genieten die “dezelfde garanties” biedt. In 

casu heeft de arts-adviseur gemotiveerd dat de behandeling door middel van psychofarmaca louter 

symptomatisch en niet essentieel is en dat zelfs indien de vermelde behandeling niet beschikbaar is in 

het land van herkomst dit nog niet betekent dat verzoeker onmenselijk of vernederend zal worden 

behandeld. Hij stelde hierbij ook op gemotiveerde wijze waarom hij de vermelding van een risico op 

zelfdoding niet weerhoudt. De arts-adviseur heeft aldus op gemotiveerde wijze toegelicht op welke 

gronden hij oordeelt dat de ingeroepen gezondheidstoestand niet van aard is dat deze onbehandeld een 

reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling. In deze situatie blijkt niet dat 

enig onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst zich opdrong. De arts-

adviseur is immers niet verplicht over te gaan tot een onderzoek van respectievelijk de beschikbaarheid 

en toegankelijkheid van een behandeling waarvan hij reeds vaststelde dat het ontbreken ervan geen 

risico in de zin van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet tot gevolg heeft. De Raad kan 

enkel vaststellen dat verzoekers als dusdanig op geen enkele wijze ingaan op de concrete motivering 

zoals deze in het advies van de arts-adviseur is opgenomen en voormelde motivering dan ook niet 

ontkrachten of weerleggen. In zoverre verzoekers in dit verband nog wijzen op rechtspraak van de Raad 

merkt de Raad op dat zij nog niet aantonen dat het gelijkaardige situaties betreffen. Arresten van de 

Raad hebben daarenboven geen precedentswaarde.  

 

Het feit dat de arts-adviseur in zijn medisch advies de gezondheidstoestand van verzoeker eveneens 

heeft getoetst aan artikel 3 van het EVRM, doet geen afbreuk aan het gegeven dat in casu wel degelijk 

ook een onderzoek in het licht van het gehele toepassingsgebied van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet blijkt. Er blijkt geenszins dat de arts-adviseur zijn onderzoek heeft beperkt tot een 

onderzoek in het licht van artikel 3 van het EVRM. Integendeel stelt de Raad vast dat de arts-adviseur 

wel degelijk ook is nagegaan wat de ernst van de ziektetoestand van verzoeker is en of deze 

onbehandeld van aard is een reëel risico in te houden op een onmenselijke of vernederende 

behandeling. 

 

Het betoog van verzoekers laat de Raad niet toe vast te stellen dat de bevindingen van de arts-adviseur 

gebaseerd zijn op een gebrekkige of onjuiste feitenvinding, dat deze onzorgvuldig of kennelijk onredelijk 

handelde of dat een incorrecte toepassing werd gemaakt van de toepasselijke wets- of reglementaire 

bepalingen.  

 

Een schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht of van het 

zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

3.1.2.3. Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk 

bestuur krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de 

overheid, of op toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 
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februari 2001, nr. 93.104; RvS 25 februari 2009, nr. 190.792). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat 

door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te 

worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 179.021; RvS 23 december 2008, nr. 189.168). 

 

Verzoekers wijzen erop dat bij het ontvankelijk verklaren van hun aanvraag niet werd ingeroepen dat de 

ziekte van verzoeker niet binnen het toepassingsgebied zou vallen van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, zodat zij erop mochten vertrouwen dat deze ziekte van aard is een reëel risico in te 

houden in de zin van deze wetsbepaling en aldus wel degelijk een verder onderzoek van de 

behandelingsmogelijkheden zich opdrong. 

 

De Raad wijst er evenwel op dat de niet-ontvankelijkheidsgrond vervat in het huidige artikel 9ter, § 3, 4° 

van de Vreemdelingenwet – die toelaat de aanvraag onontvankelijk te verklaren indien een arts-adviseur 

vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste 

lid van de Vreemdelingenwet – pas werd ingevoerd door de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de 

Vreemdelingenwet (BS 6 februari 2012, inwerkingtreding op 16 februari 2012). Deze wetsbepaling was 

aldus nog niet in werking getreden op het ogenblik dat de door verzoekers ingediende aanvraag om 

machtiging tot verblijf ontvankelijk werd verklaard. Dit gebeurde immers reeds bij beslissing van 1 

februari 2012. Een dergelijke niet-ontvankelijkheidsgrond was op dat ogenblik niet voorhanden. Er kan 

dan ook niet worden aangenomen dat in casu het ontvankelijk verklaren van de aanvraag om 

machtiging tot verblijf reeds een toetsing inhield door een arts-adviseur of een ziekte voorligt die al dan 

niet van aard is dat deze aanleiding kan geven tot een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Aldus kunnen verzoekers ook geenszins betogen dat uit het 

enkele gegeven dat de aanvraag op 1 februari 2012 ontvankelijk werd verklaard, volgt dat een 

onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst zich opdrong. Gelet op 

hetgeen voorafgaat, blijkt niet dat verzoekers zich dienstig kunnen steunen op enig rechtmatig 

vertrouwen dat in hunnen hoofde, als gevolg van de ontvankelijkheidsbeslissing van 1 februari 2012, 

zou zijn gewekt dat de aandoening van aard is een reëel risico in te houden in de zin van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet waardoor een verder onderzoek in het licht van de behandelingsmogelijkheden in 

het land van herkomst zich opdrong. Verzoekers maken niet aannemelijk dat verweerder is afgeweken 

van een vaste gedragslijn, of van toezeggingen of beloften die hen zouden zijn gedaan (RvS 6 februari 

2001, nr. 93.104; RvS 25 februari 2009, nr. 190.792). 

 

Een schending van het vertrouwensbeginsel kan niet worden vastgesteld. 

 

3.1.2.4. Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2.1. Verzoekers voeren in een tweede middel, gericht tegen de bevelen om het grondgebied te 

verlaten, de schending aan van artikel 3 van het EVRM en van de motiveringsplicht. 

 

Zij lichten het middel als volgt toe: 

 

“Waar bij de beoordeling over de gegrondheid van de vraag tot machtiging van verblijf ten onrecht 

toepassing werd gemaakt van de rechtspraak over artikel 3 EVRM, werd in de motivering in het bevel 

ten onrechte geen gewag gemaakt van een onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 

EVRM. 

Wanneer echter een vreemdeling ziek is, dient nagegaan te worden of een verwijdering mogelijk een 

schending van artikel 3 EVRM kan inhouden. Er is geen enkele verwijzing naar enig medisch attest 

waaruit zou blijken dat verzoeker zonder enig risico kan terugreizen, vermits het verslag van de 

ambtenaar geneesheer geen advies inhoudt over de aanwezigheid en toegankelijkheid van een 

adequate behandeling in het thuisland. 

Echter is dit wel degelijk een te onderzoeken criterium om een schending van artikel 3 EVRM te kunnen 

uitsluiten. Ook het EHRM gaat telkens na of er een adequate behandeling voor handen is en wat de 

concrete omstandigheden zijn van de betrokkene (zie RvV 31 oktober 2013, 113.241) Daar aldus de 

argumenten van verzoeker in zijn verzoekschrift tot machtiging niet weerlegd werden, dient ervan 

uitgegaan te worden dat er geen adequate behandeling voor handen is en er dus een schending is van 

artikel 3 EVRM bij een terugkeer.” 

 

3.2.2. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.” Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 
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en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

Er wordt benadrukt dat volgens het EHRM socio-economische of humanitaire omstandigheden in het 

land van bestemming enkel aanleiding kunnen geven tot een non-refoulementverplichting in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden waar de humanitaire redenen tegen verwijdering klemmend zijn (EHRM 

2 april 2013, nr. 27725/10, Samsam Mohammed Hussein e.a. v. Nederland en Italië (ontvankelijkheids-

beslissing); EHRM 9 april 2013, nr. 70073/10 en 44539/11, H. en B. v. Verenigd Koninkrijk, par. 114). 

Dezelfde hoge drempel wordt gehanteerd met betrekking tot vreemdelingen die zich beroepen op hun 

medische toestand en het gebrek aan medische en sociale zorg in het land van terugkeer, waarbij het 

EHRM oordeelt dat enkel “in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de humanitaire redenen die pleiten 

tegen de uitwijzing dwingend zijn”, een schending van artikel 3 EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 

mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42). Uit de rechtspraak van het Hof volgt dat daarbij allereerst 

dient vast te staan dat het een medische aandoening betreft die een voldoende ernst heeft, met name 

een ernstige, van oorsprong natuurlijke fysieke of mentale ziekte die lijden, pijn en een verminderde 

levensverwachting kan veroorzaken. Hoewel het EHRM inderdaad vaak de behandelingsmogelijkheden 

in het land van bestemming onderzoekt, wordt er toch geen schending van artikel 3 van het EVRM 

weerhouden indien er geen ernstige, kritieke gezondheidstoestand is en dit ongeacht de resultaten van 

het voornoemde onderzoek. Indien er geen vergevorderd, kritiek dan wel terminaal of levensbedreigend 

karakter van de aandoening blijkt, hoeft er in het kader van artikel 3 van het EVRM derhalve geen 

verder onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden in het land van bestemming te worden gedaan 

(RvS 28 november 2013, nr. 225.632). Waar verzoekers in dit verband het tegendeel voorhouden, wordt 

opgemerkt dat dit geen steun vindt in de voormelde rechtspraak van de Raad van State. 

 

In casu blijkt niet dat dergelijke dwingende humanitaire redenen voorliggen. Verzoekers betogen zo in 

wezen ook niet dat de gezondheidstoestand van verzoeker kritiek is of dat er sprake is van een 

vergevorderde ziektetoestand. De Raad herhaalt verder dat verweerder in de op dezelfde dag genomen 

eerste bestreden beslissing verzoekers’ verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ongegrond verklaarde, onder verwijzing naar een medisch advies van een arts-

adviseur. De beoordeling in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet omvat ook het 

toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM (RvS 29 januari 2014, nr. 226.251). De arts-adviseur 

oordeelde dat er geen sprake is van een reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit en evenmin 

van een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling voorhanden is in het land van herkomst. Hierbij oordeelde deze onder meer ook dat zelfs 

onbehandeld er geen reëel risico bestaat op een onmenselijke of vernederende behandeling en een 

risico op zelfdoding niet kan worden weerhouden. Zoals blijkt uit de bespreking van het eerste middel 

weerleggen verzoekers de concrete bevindingen van de arts-adviseur niet. Ten overvloede merkt de 

Raad in dit verband ook nog op dat verzoekers in het kader van huidig beroep ook niet met concrete 

elementen aantonen dat een verdere behandeling en opvolging niet mogelijk zouden zijn in het land van 

herkomst. 

 

In de huidige omstandigheden blijkt niet dat de thans voorliggende zaak wordt gekenmerkt door de 

vereiste dwingende humanitaire redenen. Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

Het gegeven dat verweerder er zich voorafgaand aan het geven van de bestreden bevelen om het 

grondgebied te verlaten van verzekerde dat de gezondheidstoestand van verzoeker onder meer geen 

schending van artikel 3 van het EVRM zou inhouden bij terugkeer naar het land van herkomst, en dit 

door zijn gezondheidssituatie voor te leggen aan een arts-adviseur, houdt ook het bewijs in dat hij 

hiermee rekening hield en op dit punt een voldoende zorgvuldigheid in acht nam.  

 

Verder legt artikel 3 van het EVRM op zich verweerder geenszins een motiveringsverplichting op. 

Minstens blijkt ook niet dat verzoekers er enig belang bij zouden hebben te stellen dat de bevelen om 

het grondgebied te verlaten een motivering dienen te bevatten in verband met artikel 3 van het EVRM 

en de vraag of een verwijdering van verzoeker gelet op zijn gezondheidstoestand niet strijdig zou zijn 

met deze bepaling, nu in de daaraan voorafgaand genomen beslissing inzake de verblijfsaanvraag op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onder meer reeds werd vastgesteld dat verzoekers 

gezondheidstoestand geen reëel risico inhoudt op een behandeling in strijd met dit verdragsartikel en 

verzoekers op dezelfde dag van deze beslissing kennis hebben genomen. De arts-adviseur stelde 

hierbij uitdrukkelijk vast dat er medisch gezien geen bezwaar is tegen een terugkeer naar het herkomst-

land. Verzoekers hebben kennis kunnen nemen van de motieven op grond waarvan verweerder van 
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mening is dat verzoekers gezondheidstoestand een terugkeer naar het herkomstland niet in de weg 

staat, waardoor is voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. De Raad herhaalt dat 

verzoekers met hun uiteenzetting ook geenszins aannemelijk maken dat verweerder op dit punt zich 

heeft gesteund op onjuiste feitelijke gegevens of hierbij kennelijk onredelijk heeft gehandeld. Hiervoor 

wordt verwezen naar de bespreking van het eerste middel. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM of van de motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen 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 Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te 

worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door 

verweerder. 

 

5. Kosten 

 

Verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf januari tweeduizend zestien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 


