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 nr. 162 766 van 25 februari 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige zoon 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 Kazachse nationaliteit te zijn, in haar hoedanigheid 

van wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige zoon X, op 12 september 2013 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 19 juli 2013 waarbij een 

aanvraag om machtiging tot verblijf, met 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, ongegrond wordt verklaard. 

 

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 20 januari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

15 februari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat A. VAN DE STEEN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, 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. Via een op 26 augustus 2010 gedateerd schrijven diende verzoekster een aanvraag in om, met 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet) en gelet op de gezondheidssituatie van haar zoon, tot een verblijf in het Rijk te 

worden gemachtigd. 
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1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 11 februari 2011 de 

beslissing waarbij verzoeksters aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk wordt verklaard. 

 

1.3. Op 19 juli 2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij verzoeksters aanvraag om, 

met toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf te worden gemachtigd 

ongegrond wordt verklaard. Deze beslissing, die verzoekster op 16 augustus 2013 ter kennis werd 

gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 26.08.2010 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

[A.L.] […] 

[A.S.] […] 

nationaliteit: Kazachstan ( Rep. ) 

[…] 

 

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 11.02.2011, 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. 

 

De aangehaalde medische elementen voor [A.S.] werden niet weerhouden door de arts-adviseur (zie 

medisch verslag d.d. 12.07.2013 onder 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 

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

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster 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 verzoekster te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van artikel 62 van de Vreemdelingenwet 

en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991). Zij betoogt tevens dat haar ”recht van 

verdediging” is geschonden door “een gebrek, onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de motivering van 

de beslissing”. 

 

Haar betoog luidt als volgt: 
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“Doordat de bestreden beslissing niet op afdoende en niet op correcte wijze is gemotiveerd, door 

gewoon te beweren dat zijn aanvraag ongegrond is, op basis van onterechte argumenten (zie verder). 

 

Dat de kwestieuze beslissing derhalve niet ten genoege van rechte heeft aangetoond dat er voldoende 

redenen voorhanden zijn om zijn aanvraag voor machtiging tot verblijf op grond van art. 9 ter af te 

wijzen. 

 

Terwijl de formele en materiële motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de 

wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, een uitdrukkelijke en 

vooral afdoende motivering van een dergelijke beslissing vereisen. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken weerhoudt volgende elementen : 

• Uit het betrokken dossier kan niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel 

risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 

• Uit het medisch dossier kan 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 in het land van herkomst is. 

Bijgevolg stelt DVZ dat niet zou zijn 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 EVRM. 

 

Bovenstaande elementen blijken absoluut onvoldoende om afwijzing van de aanvraag te 

rechtvaardigen, hetgeen verder zal blijken uit onderstaand betoog. De motivering van de 

weigeringsbeslissing is bijgevolg ondermaats. 

 

De zoon van verzoekende partij lijdt immers -zoals blijkt uit het medisch dossier- aan een vertraagde 

psychomotorische ontwikkeling met een autismespectrumstoornis, hetgeen een ernstige aandoening 

uitmaakt. Uit het medisch attest van dokter [G.] blijkt dat een levenslange opvolging noodzakelijk is. 

Daarenboven is de nabijheid van een ziekenhuis aangewezen. De dokter stelt verder dat de toestand 

van betrokkene kan verbeteren mits een gepaste begeleiding en opvolging. 

 

Verzoekende partij verwijst terzake naar de formele rechtspraak van de Raad van State : zodra een 

medisch attest kan [worden] voorgelegd dat voldoende gemotiveerd aantoont dat een terugkeer naar 

[het] land van herkomst een gevaar voor gezondheid van de vreemdeling oplevert, kan de Dienst 

Vreemdelingenzaken het bestaan van buitengewone omstandigheden enkel nog weerleggen door 

middel van een medische tegenexpertise (Cfr. RvSt. nr. 73.013, 7 april 1998, R D E 1998,64.). 

 

Een weigeringsbeslissing die niet op alle aangebrachte medische redenen antwoordt, kan het risico op 

mensonterende behandeling niet uitsluiten en schendt aldus artikel 3 van het EVRM (Cfr. RvSt nr. 

70.443, 19 december 1998, R.D.E., 1998, 89). 

 

De medische tegenexpertise die in dit dossier gebeurde is evenwel compleet ondermaats! Volgens de 

arts van DVZ, die de patiënt niet gezien, noch onderzocht heeft, is er geen reden om aan te nemen dat 

het gaat om een ziekte […] zoals voorzien in art. 9 ter van de wet van 15 december 1980. 

 

Men houdt geen rekening met de persoonlijke situatie van verzoekende partij. Het gaat hier immers om 

een uitzonderlijke situatie en er geen gelijkwaardige of alternatieve behandeling mogelijk is in het land 

van herkomst. Mocht betrokkene terug naar zijn land van herkomst moeten gaan ontzegt men hem het 

recht op een kwaliteitsvolle behandeling en ontneemt men hem bijgevolg alle kansen om zijn toestand te 

verbeteren. 

 

Bovendien is de kwaliteit van de gezondheidszorg in zijn land van herkomst onmogelijk te vergelijken 

met de geavanceerde behandelingen beschikbaar in België. 

 

Verzoekende partij verwijst tevens naar internationale rapporten met betrekking tot de 

gezondheidssituatie in het land van oorsprong, waaruit duidelijk blijkt dat de sanitaire en sociale situatie 

slecht is, en dat de beschikbaarheid, de continuïteit en de toegankelijkheid (kost ten laste van de 

patiënt, voorwaarden van toegankelijkheid,...) van een adequate behandeling, die kan bestaan uit: 

medicijnen, medisch materiaal, labo onderzoeken, medische opvolging, hospitalisatie, mantelzorg, ... 

absoluut ondermaats is. 
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De beslissing werd dan ook niet op afdoende wijze gemotiveerd.” 

 

3.1.2.1. De Raad merkt op dat artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve 

beslissingen met redenen moeten worden omkleed en dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de 

motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht 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. De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief wordt 

aangegeven op grond waarvan deze beslissing is genomen. Er wordt, met verwijzing naar artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet en een advies van een ambtenaar-geneesheer, immers vastgesteld dat uit 

het door verzoekster voorgelegde medische dossier niet kan worden afgeleid dat haar zoon lijdt aan een 

ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of 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 dit kind gewoonlijk verblijft. In het advies van 

de ambtenaar-geneesheer waarnaar in deze beslissing expliciet wordt verwezen en dat samen met 

deze beslissing aan verzoekster werd ter kennis gebracht en waarvan de inhoud derhalve dient geacht 

te worden deel uit te maken van de bestreden beslissing, wordt verder toegelicht dat verzoeksters zoon 

een autistische stoornis heeft die gepaard gaat met een psychomotorisch vertraagde ontwikkeling, dat 

autisme niet kan worden genezen en dat er geen specifieke acute behandeling is. Er wordt tevens 

toegelicht dat deze minderjarige weliswaar een schoolachterstand heeft doch dat dit een structureel 

educatief en socio-economisch en minder een medisch probleem is en dat er geen sprake is van een 

ziekte zoals bedoeld in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet. Deze motivering is 

pertinent en draagkrachtig. Ze laat verzoekster toe om haar rechtsmiddelen met kennis van zaken aan 

te wenden. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals deze voortvloeit uit artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet en uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond. 

 

3.1.2.2. In de mate dat verzoekster de motivering van de bestreden beslissing inhoudelijk in vraag stelt 

voert zij de schending aan van de materiële motiveringsplicht, die in voorliggende zaak dient te worden 

onderzocht in het raam van de toepassing van de bepalingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 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 en recente 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 dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag 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, 
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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.” 

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet voorziet derhalve in twee situaties waarbij een vreemdeling om 

medische redenen tot een verblijf in het Rijk kan worden gemachtigd. In eerste instantie kan een 

verblijfsmachtiging worden toegestaan indien de aanvrager aantoont dat een terugkeer op zich naar zijn 

land van herkomst niet kan zonder zijn leven of fysieke integriteit in het gedrang te brengen (cf. Parl.St. 

Kamer, 2005-06, nr. 2478/001, 34) en er dus “een onmogelijkheid om te reizen” bestaat (Parl.St. Kamer 

2005-06, nr. 2478/008, 137-138). Het betreft hier dus vreemdelingen “die omwille van een ziekte of 

wegens hun fysieke toestand niet meer kunnen terugkeren naar hun land van herkomst” en die zich 

voorheen verplicht zagen om een verblijfsaanvraag in te dienen via het toenmalige artikel 9, derde lid 

van de Vreemdelingenwet (Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2478/008, 9). Daarnaast voorziet de wetgever 

ook dat een vreemdeling voor wie de terugreis op zich geen reëel risico voor zijn leven of fysieke 

integriteit met zich meebrengt tot een verblijf om medische redenen kan worden gemachtigd indien er 

geen adequate behandeling voor zijn medisch probleem bestaat in zijn land van herkomst en hij 

hierdoor in een situatie dreigt terecht te komen die als onmenselijk en vernederend dient te worden 

beschouwd. Het spreekt voor zich dat hierbij in regel zal dienen te worden onderzocht of het mogelijk is 

om een ziekte te laten behandelen in het land van herkomst en of de effectieve toegang tot een 

behandeling van deze ziekte in het land van herkomst van een vreemdeling voldoende is gegarandeerd 

(Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 2478/001, 35 en Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2478/008, 137-138). Een 

dergelijk onderzoek is evenwel niet vereist indien uit de aard van de aandoening zelf – een aandoening 

die niet ernstig is of die geen behandeling vereist – kan worden afgeleid dat er geen reëel risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling bestaat.    

 

Verzoekster maakt toont met haar beschouwingen niet aan dat de terugreis op zich van haar zoon naar 

zijn land van herkomst zijn leven of fysieke integriteit in gevaar zou kunnen brengen en ook in de door 

haar voorgelegde medische attesten kan een dergelijk standpunt niet worden teruggevonden. Er blijkt 

bijgevolg niet dat de door verweerder aangestelde controlearts verkeerdelijk zou hebben gesteld dat 

verzoeksters zoons toestand geen gevaar inhoudt voor zijn leven en dat er geen risico zou bestaan op 

een fysieke of psychische aantasting.    

 

Daarnaast dient inzake verzoeksters standpunt dat een arts die zij consulteerde te kennen gaf dat een 

levenslange opvolging noodzakelijk is en de nabijheid van een ziekenhuis aangewezen is te worden 

gesteld dat dit gegeven niet impliceert dat de door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer de 

bepalingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet heeft geschonden of de voorgelegde medische 

attesten niet correct heeft geanalyseerd. Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet laat verweerder namelijk 

niet toe om een verblijfsmachtiging om medische redenen toe te staan louter op basis van het gegeven 

dat de arts die de aanvrager zelf consulteerde aangaf dat een levenslange “opvolging” van een 

bepaalde toestand aangewezen is en de nabijheid van een ziekenhuis hiervoor is vereist. Voormelde 

wetsbepaling voorziet daarentegen dat slechts wanneer er sprake is van een reëel risico voor het leven 

of de fysieke integriteit of indien er geen adequate “behandeling” is een aanvraag tot afgifte van 

verblijfsmachtiging om medische redenen kan worden ingewilligd en verzoekster toont niet aan dat uit 

één van de door haar voorgelegde medische attesten kan worden afgeleid dat één van de artsen 

waarop zij een beroep deed zou hebben geoordeeld dat haar zoon een medische behandeling dient te 

ondergaan of dat het standpunt van de ambtenaar-geneesheer dat er geen (medische) behandeling 

mogelijk is incorrect is.    

 

Ook uit het gegeven dat de ambtenaar-geneesheer verzoeksters zoon niet aan een eigen lichamelijk 

onderzoek onderworpen heeft kan in casu niet worden afgeleid dat enige appreciatiefout zou zijn 

gemaakt. Uit artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet blijkt immers dat het enkel aan de 

ambtenaar-geneesheer toekomt te bepalen of een eigen lichamelijk onderzoek van de aanvrager nodig 

is en het is niet kennelijk onredelijk om een dergelijk onderzoek niet nodig te achten indien een door een 

andere arts gestelde diagnose omtrent het bestaan en de aard van een aandoening – in casu een 

vertraagde psychomotorische ontwikkeling met een autismespectrumstoornis – niet in vraag wordt 

gesteld. 

 

Aangezien door de door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer werd geconcludeerd dat 

verzoeksters zoon geen medische behandeling nodig heeft kan ook niet worden ingezien waarom deze 

controlearts de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van bepaalde medische zorgen in het land van 

herkomst van verzoekster en haar kind bij zijn medische analyse zou dienen te betrekken.  
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De uiteenzetting van verzoekster laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover verweerder of de door hem aangestelde ambtenaar-geneesheer 

beschikt.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet kan niet 

worden vastgesteld.  

 

3.1.2.3. Gelet op het feit dat niet kan worden vastgesteld dat de motivering van de bestreden beslissing 

gebrekkig, onduidelijk of dubbelzinnig is kan verzoekster evenmin worden gevolgd in haar stelling dat 

omwille van deze voorgehouden gebreken haar recht van verdediging werd geschonden.       

   

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2.1. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van het redelijkheidsbeginsel: 

 

Zij verstrekt de volgende toelichting: 

 

“Doordat het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit 

een zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet [zij]n die door ieder ander redelijk denkend mens of 

orgaan zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen 

zien en aanvaarden. 

 

Zodat de bestreden beslissing geenszins op redelijke wijze werd genomen. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft haar aanvraag echter afgewezen op basis van enkele elementen 

die zij hoegenaamd niet motiveert. 

 

Het redelijkheids- en voorzorgsbeginsel verplicht de overheid bij het nemen van beslissingen de nodige 

terughoudendheid aan de dag te leggen. 

 

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken het asieldossier enigszins zorgvuldig had onderzocht, dan zou 

zijn besloten tot afwijzing van de aanvraag 9ter. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken beslist onvoldoende gefundeerd en zonder rekening te houden met de 

hierboven aangehaalde argumenten, hetgeen niet redelijk is. 

 

De medische tegenexpertise was absoluut ondermaats te noemen. Men houdt geen rekening met de 

realiteit en de persoonlijke situatie van verzoekende parti[j] en haar zoon. 

 

Deze zaak is bijgevolg niet op haar gegrondheid onderzocht en slechts vluchtig bekeken met betrekking 

tot de mogelijkheid tot zorg in het land van herkomst van verzoekende partij.” 

 

3.2.2. Allereerst merkt de Raad op dat verzoekster niet toelicht waarom verweerder verzoeksters 

asielaanvraag, die voordien reeds werd afgewezen door de hiertoe bevoegde diensten zou dienen te 

betrekken bij de behandeling van een aanvraag om op grond van medische redenen tot een verblijf in 

het Rijk te worden gemachtigd. Er blijkt namelijk geen enkele samenhang te zijn tussen haar asielrelaas 

en de stoornis die bij haar kind werd vastgesteld.  

 

Voorts moet, met verwijzing naar de bespreking van het eerste middel, worden benadrukt dat de door 

verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer zijn standpunt deugdelijk heeft gemotiveerd, dat niet 

wordt aangetoond dat hij enig dienstig stuk onterecht buiten beschouwing zou hebben gelaten en dat 

niet kan worden geconcludeerd dat hij op kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit is gekomen. Er blijkt 

dan ook geenszins dat niet met de vereiste zorgvuldigheid, redelijkheid en voorzorg werd opgetreden.  

 

Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan derhalve niet worden vastgesteld.  

 

Het tweede middel is ongegrond. 
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Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig februari tweeduizend zestien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

I. VERLOOY G. DE BOECK 

 


