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 nr. 166 235 van 21 april 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 5 oktober 2015 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 28 juli 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 ontvankelijk doch 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 5 februari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 maart 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat J. BAELDE 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. De verzoekster, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, komt op 9 november 2010 België 

binnen zonder enig identiteitsdocument, en vraagt op dezelfde dag asiel aan. Op 23 september 2011 

beslist de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. 72 116 van 

20 december 2011 weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) eveneens de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de verzoekster. 

 

1.2. Op 11 januari 2012 dient de verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
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verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet). Op 5 april 2012 

wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Bij arrest nr. 156 948 van 25 november 2015 verwerpt de 

Raad de vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissing. 

 

1.3. Op 26 april 2012 dient de verzoekster een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 18 juni 2015 wordt de aanvraag 

onontvankelijk verklaard. Bij arrest nr. 156 947 van 25 november 2015 vernietigt de Raad deze 

beslissing. 

 

1.4. Op 25 juni 2015 dient de verzoekster een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 28 juli 2015 wordt de aanvraag ontvankelijk doch 

ongegrond bevonden. Dit is de thans bestreden beslissing, die als volgt wordt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 26.06.2015 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

(…) 

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

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

te bekomen in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

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

Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 

 

De aangehaalde medische elementen voor A. S. (…) werden niet weerhouden door de arts-attaché (zie 

medisch advies d.d. 23.07.2015 onder gesloten omslag in bijlage) 

 

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

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

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

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

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

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

 

Gezien er nog geen bijlage 13qq afgeleverd werd na het afsluiten van de asielprocedure, verzoek ik u 

het attest van immatriculatie dat aan betrokkene/n werd afgegeven verder te verlengen tot nadere 

berichtgeving over de asielprocedure. 

 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan A. S. (…) te willen overhandigen. 

 

GELIEVE ONDER GEEN BEDING DEZE BESLISSING TE BETEKENEN AAN A. S. (…) ZONDER DE 

BIJGEVOEGDE GESLOTEN OMSLAG. 

(…)” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoekster. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1. In een enig middel, dat bestaat uit vier onderdelen, voert de verzoekster de schending aan van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), van artikel 35 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest), van de materiële motiveringsplicht, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na te 

gaan of de 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 

(RvS. 17 januari 2007, nr. 166.860; RvS. 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 28.348). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd 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 haar 

oordeel moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken 

(RvV nr. 80.585 van 2 mei 2012). 

 

De weigering van verblijfsmachtiging om medische redenen is enkel en alleenlijk gesteund op een 

negatief advies van arts-adviseur C. P. (…) dd. 23 juli 2015 (stuk 1). Dit heeft tot gevolg dat indien een 

gebrek wordt vastgesteld in dit medisch-advies (schending wet, schending beginsel van behoorlijk 

bestuur), de verbreking van de weigeringsbeslissing zich dan opdringt. 

 

Uit het advies van arts-adviseur P. (…) kan afgeleid worden dat wel degelijk sprake is van een ernstige 

medische aandoening met risico op onmenselijke en/of vernederende behandeling in het land van 

herkomst bij gebreke aan beschikbare/ toegankelijke medische zorg, doch daarvan zou in casu geen 

sprake zijn, gezien de vermeende beschikbaarheid én toegankelijkheid van de noodzakelijke zorg: 

“Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de 

noodzakelijke medische zorgen bestaan in het herkomstland.” (stuk 1) 

 

Deze conclusie van de arts-adviseur kan evenwel niet gevolgd worden, en wel om meerdere redenen. 

 

2.1. Eerste onderdeel: inzake het medicijn Akineton® 

 

Vooreerst stelt de arts-adviseur in haar verslag van 23 juli 2015 vooreerst dat het “aangewezen is dat 

een behandeling met antipsychotica verdergezet wordt en dat medische opvolging bij een huisarts en/of 

psychiater voorzien wordt” doch de “bespreking van het medisch dossier” eindigt met de stelling van de 

arts-adviseur “er is actueel geen concrete indicatie voor gebruik van Akineton® aangezien er geen 

extrapyramidaal syndroom is.” 

 

Dr. C. P. (…) is arts-adviseur en is geen behandelend arts-specialist van patiënte S. A. (…). De 

behandelende artsen van verzoekster (nl. huisarts Dr. A. D. L. (…) en psychiater Dr. S. H. (…) dewelke 

in overleg samen het SMG van 26 maart 2015 opmaakten – stuk 5 – stellen bij medicamenteuze 

behandeling: 

o Solian 200 mg: 2 co/d 

o Seroquel XR 400 mg: 2 co ’s avonds 

o Etumine 40 mg: 1 co ‘s avonds 

o Akeniton 2 mg: 2 x 1 co / dag 

o Seroxat 20 mg: 1 co/d 

 

Wanneer een team van behandelende artsen (waaronder een psychiater, aldus best geplaatst op vlak 

van diagnostiek en behandelingswijze i.c. medicamenteus én per ambulante psychiatrische begeleiding, 

zie stuk 5) stellen dat behandeling met Akeniton 2 mg mits twee capsules per dag medisch aangewezen 

is, kan de arts-adviseur van verweerder niet volstaan met de blote bewering dat er “geen concrete 

indicatie voor gebruik van Akineton® is. 
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Gezien noch de medische diagnose van Dr. D. L. (…) en Dr H. (…), noch de overige 4 medicamenten 

uit het lijstje van 5 medicamenten in vraag worden gesteld – waarna deze 4 medicamenten vervolgens 

als vermeend beschikbaar worden afgedaan door de arts-adviseur in haar advies van 23 juli 2015 – 

komt het verzoekster voor dat de enige reden waarom Akineton® volgens arts-adviseur P. (…) niet 

aangewezen is, ligt in het feit dat dit medicament nu eenmaal onbeschikbaar is in Kosovo. 

 

Arts-adviseur P. (…) kan zich niet op een rechtsgeldige en zorgvuldige wijze beperken tot de blote 

bewering dat Akineton® niet nodig is voor verzoekster zonder op een duidelijke en gemotiveerde wijze 

te motiveren waarom het team van behandelende artsen aldus foutief is en blijkbaar op een foutieve 

wijze hun patiënte behandelen via onnodige/nutteloze medicatie. 

 

“Wanneer de ambtenaar-geneesheer een ander oordeel is toegedaan dan hetgeen door een 

behandelende geneesheer-specialist wordt geattesteerd, dienen de motieven waarop de ambtenaar-

geneesheer zich baseert om tot een andersluidend oordeel te komen, des te concreter en pertinenter te 

zijn. Dergelijk andersluidend oordeel van een met een adviserende functie beklede arts impliceert dan 

immers dat hij besluit dat de beoordeling van de gespecialiseerde arts onjuist is, wat betekent dat hij van 

oordeel is dat deze gespecialiseerde arts zich vergiste, een medische problematiek overdreef of een 

tegenaangewezen behandeling heeft voorgeschreven in de door hem opgestelde medische attesten.” 

(RvV 121.375 van 24 maart 2014, T.Vreemd. 2014, p. 336) 

 

Wanneer een team van huisarts en specialist (Psychiater) het gebruik van Akineton® wél aangewezen 

en noodzakelijk acht, zulks zelfs aan een dosis van 2 capsules per dag (stuks 5), kan een geneesheer-

adviseur, dewelke niet de specialistische kennis heeft van een behandelend psychiater dewelke diens 

patiënt het beste kent en het beste inschat, zich niet zorgvuldig beperken tot het stellen dat “er geen 

indicatie is voor het gebruik van Akineton®”. Zelfs het poneren van een reden “aangezien er geen 

extrapyramidaal syndroom is” kan hier geen afdoende motivatie uitmaken. Immers heeft arts-adviseur 

PAUWELS verzoekster niet persoonlijk onderzocht, noch enige vraag of verduidelijking omtrent 

diagnose en behandeling gesteld aan een behandelende arts. 

 

De memorie van toelichting bij de invoering van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet door de wet van 

15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen stelt o.a. omtrent de 

ambtenaar-geneesheer: 

“Deze ambtenaar-geneesheer behoort administratief wel tot de Dienst Vreemdelingenzaken, maar wordt 

volledig vrijgelaten in zijn appreciatie van medische elementen, waarbij de eed van Hippocrates geldt. 

De ambtenaar geneesheer kan ook, indien hij dit noodzakelijk acht, bijkomend advies inwinnen van 

deskundigen. Indien de medische toestand van betrokkene op een duidelijke wijze vastgesteld kan 

worden op basis van het dossier van betrokkene (bijv. de betrokken medische attesten wijzen op een 

kankerpatiënt in een terminale fase) zou het mensonterend zijn om betrokkene nog te gaan 

onderwerpen aan bijkomende onderzoeken. In dit geval is het ook overbodig om het bijkomend advies 

van deskundigen te gaan inwinnen. Het is evenmin nodig om betrokkene te gaan onderzoeken of het 

advies van deskundigen te gaan inwinnen indien niet duidelijk is wat de medische situatie is van 

betrokkene, maar vaststaat dat de situatie niet ernstig is (vb. het medisch attest vermeldt dat betrokkene 

twee dagen het bed moet houden). In het tegenovergestelde geval, namelijk indien het attest vermeldt 

dat betrokkene gedurende lange tijd bedlegerig is, maar het is niet duidelijk wat zijn precieze medische 

toestand is, is onderzoek van betrokkene wel aangewezen.” 

 

Indien de arts-adviseur m.a.w. vragen heeft over het al dan niet noodzakelijk zijn van behandeling met 

het medicijn Akineton® voorziet de wetgever specifiek in de mogelijkheid tot het stellen van vragen of 

inwinnen van bijkomend advies. 

 

Als niet-specialist, zonder onderzoek van de patiënt en zonder enige vraagstelling ter zake zomaar 

poneren dat een bepaalde medicamenteuze behandeling niet aangewezen is, is manifest 

onredelijk/onbegrijpelijk. 

 

Alleen al hierom dringt de verbreking van de bestreden beslissing zich op. 

 

2.2. Tweede onderdeel: inzake mantelzorg 

 

Het advies van arts-adviseur P. (…) wijkt ook op andere punten nog volkomen af van het standaard 

medisch getuigschrift zoals opgesteld door de behandelende artsen D. L. (…) en H. (…). 
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Zo stelt het SMG van 26 maart 2015 evenzoveel zeer duidelijk (stuk 5): 

“Mantelzorg is noodzakelijk (…)” 

 

Het advies van arts-adviseur P. (…) poneert daarentegen (stuk 1): 

“Verder is er geen mantelzorg vereist omwille van de vermelde aandoeningen.” 

 

Andermaal, de arts-adviseur van verweerder kan een ander (i.c. 100% tegengesteld) standpunt erop 

nahouden, doch ernstige motivatie ter zake dringt zich in degelijk geval op, gezien een 100% 

tegengesteld standpunt immers incorporeert dat met de behandelende arts maar een incompetent geval 

vindt… 

 

In casu beperkt verweerder zich tot de 100% tegengestelde blote bewering dat “verder geen mantelzorg 

nodig is” zonder welkdanige duiding van dit tegengesteld standpunt. 

 

Ook op dit punt schendt verweerder dan ook ten stelligste de materiële motivatieplicht en de 

zorgvuldigheidsnorm, alwaar de bestreden beslissing niet uitgaat van de correcte feitelijke gegevens, 

waardoor men kennelijk onredelijk tot de bestreden weigeringsbeslissing komt. 

 

2.3. Derde onderdeel: onbeschikbaarheid én ontoegankelijkeid van de noodzakelijke medische zorg 

 

Naast het feit dat verweerder niet aantoont dat behandeling met Akineton® beschikbaar is in hun land 

van herkomst, wordt evenmin aangetoond dat de noodzakelijke psychotherapie (“ambulante 

psychiatrische begeleiding” – stuk 5, punt C, 2e streepje) beschikbaar is in het land van herkomst. 

 

De bestreden beschikking onderzoekt bij “beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in 

Kosovo” enkel en alleen de medicamenteuze behandeling, niet de psychiatrische begeleiding (stuk 1). 

 

Wat betreft de “toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen” verwijst verweerder zelf naar 

het Kosovo Country Fact Sheet 2012, doch dit Kosovo Country Fact Sheet van 2014 is nochtans 

recenter en overduidelijk (stuk 6): 

“Mental health care in Kosovo still faces serious difficulties (…): the number of mental health 

professionals is very limited (one psychiatrist per 90.000 inhabitants; one mental health workers per 

40.000 inhabitants; only five clinical psychologists and a small number of social workers). 

(…) 

Mental health care system in Kosovo do not have sufficient human resources nor facilities to treat 

persons with mental health disorders. Due to a lack of clinical psychologists and psychiatrists, there is 

almost no time for psychotherapy. The total lack of beds for chronically mentally ill persons and the lack 

of forensic psychiatry services aggravate the problem.” 

 

Vrij vertaald: 

De geestelijke gezondheidszorg in Kosovo wordt nog steeds geconfronteerd met ernstige moeilijkheden 

(...): het aantal professionals in de geestelijke gezondheidszorg is zeer beperkt (één psychiater per 

90.000 inwoners; één geestelijke gezondheid werknemers per 40.000 inwoners; slechts vijf klinische 

psychologen en een klein aantal maatschappelijk werkers). 

(…) 

De geestelijke gezondheidszorg in Kosovo beschikt niet over voldoende personele middelen noch 

voorzieningen voor de behandeling van personen met psychische stoornissen. Als gevolg van een 

gebrek aan klinische psychologen en psychiaters is er bijna geen tijd voor psychotherapie. Het totale 

gebrek aan bedden voor chronisch geestesziek en het ontbreken van forensische psychiatrie diensten 

verergeren het probleem. 

 

Met andere woorden verwijst de arts-adviseur zelf naar een IOM Country Fact Sheet (stuk 1, voetnoot 4) 

om vermeende toegankelijkheid van de medicijnen te duiden, terwijl ditzelfde verslag meteen de 

volkomen onbeschikbaarheid en ontoegankelijkheid van de evenzoveel medisch noodzakelijke 

psychotherapie duidt. 

 

Aldus is verweerder andermaal meest onzorgvuldig in haar beoordeling terwijl andermaal niet van alle 

correcte feitegelijke gegevens wordt uitgegaan. 

 

2.4. Vierde onderdeel: inzake kostprijs behandeling én art. 3 EVRM 
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Het advies van arts-adviseur P. (…) verwijst meermaals naar artikel 3 EVRM en de rechtspraak van het 

EHRM hieromtrent (zie stuk 1). 

 

Alsdan wordt door arts-adviseur P. (…) artikel 9ter Vw. klaarblijkelijk gelijkgeschakeld met art. 3 EVRM, 

hetgeen een fundamenteel foutieve interpretatie van zowel art. 9ter Vw. als van art. EVRM uitmaakt. 

 

“Daargelaten de vraag of het aldus aan de gemachtigde toekomt om dergelijke deductie uit het advies 

van de ambtenaar-geneesheer af te leiden, wijst de Raad er bovendien op dat de 

toepassingsvoorwaarden van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ruimer zijn dan die van artikel 3 van 

het EVRM.” 

(RvV nr. 116.096 van 19 december 2013) 

 

De Raad van State verduidelijkte per arrest nr. 223.961 van 19 juni 2013 hieromtrent: 

“Het EVRM bevat immers minimumnormen en belet geenszins een ruimere bescherming in de interne 

wetgeving van de verdragspartijen. 

(…) 

De verwijzing in het bestreden arrest naar artikel 3 van het EVRM als hogere norm dan de 

Vreemdelingenwet is absoluut niet dienstig, alleen al omdat die verdragsbepaling geen ruimere 

bescherming in de nationale wetgeving verbiedt.” 

 

De arts-adviseur van verweerder interpreteert artikel 9ter Vw in casu dan ook niet wetsconform door 

deze als een identieke norm als artikel 3 EVRM te interpreteren, waarbij een geval dat niet onder artikel 

3 EVRM zou vallen bij ontoegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen automatisch ook niet 

onder artikel 9ter Vw zou vallen. Dit is niet correct. Immers is de bescherming zoals door de wetgever 

voorzien onder artikel 9ter Vw ruimer dan de bescherming in de verdragsbepaling van artikel 3 EVRM. 

 

Minstens wordt ook artikel 3 EVRM op zichzelf genomen te eng geïnterpreteerd door verweerder in de 

bestreden beslissing. 

 

De RvV verduidelijkte hieromtrent evenwel reeds eerder in verbrekingsbeslissingen: 

“Het onderzoek naar de mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM betreft meer dan het louter 

beantwoorden van de vraag of het voor betrokkene fysiek mogelijk is om te reizen of de vraag of de 

verwijdering een reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit of het leven van de betrokkene. Het Hof 

heeft oog voor alle omstandigheden die een aanhangige zaak betreffen, en dus ook voor de algemene 

omstandigheden in het land van herkomst alsook de persoonlijke situatie van een vreemdeling in dat 

land van herkomst. Het is immers mogelijk dat factoren en omstandigheden, die op zichzelf genomen 

geen aanleiding geven tot een schending van artikel 3 van het EVRM, in hun combinatie wel aanleiding 

kunnen geven tot een schending van artikel 3 van het EVRM. Aldus motiveert het Hof in haar arresten, 

zelfs als reeds is vastgesteld dat de ziekte van betrokken vreemdeling heden zich niet in een terminale 

of kritieke fase bevindt, ook verder met betrekking tot de eventuele beschikbaarheid van een medische 

behandeling in het land van herkomst en de eventuele aanwezigheid van een sociale of familiale 

opvang in het land van herkomst (zie in deze zin EHRM 29 mei 1998, nr. Karara v. Finland 

(ontvankelijkheids-beslissing); EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC v. Zweden 

(ontvankelijkheids-beslissing); EHRM 24 juni 2003, nr. 13669/03, Henao v. Nederland 

(ontvankelijkheids-beslissing), EHRM 25 november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan v. Nederland 

(ontvankelijkheids-beslissing); EHRM 17 januari 2006, nr. 50278/99, Aoulmi v. Frankrijk, par. 57-60; 

EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, N. v. Verenigd Koninkrijk, par. 46-51; EHRM 20 december 2011, nr. 

10486/10, Yoh-Ekale Mwanje v. België, par. 81 ev.).” 

(RvV nr. 92.397 van 29 november 2012) 

 

In casu dient bij de individuele toets aldus mede in rekening te worden gebracht dat verzoekster en haar 

echtgenoot ook nog de zorg hebben over drie kinderen, waarvan één kind bovendien mentaal 

geretardeerd is, met tal van hieraan gekoppelde stoornissen (nl. B. A. (…)), terwijl verzoekster zelf 

fundamenteel arbeids-ongeschikt is én mantelzorg van haar echtgenoot vereist (zie SMG van dokters 

D. L. (…) en H. (…) dd. 26 maart 2015: “huidig is patiënte m.i. arbeidsongeschikt” en “mantelzorg is 

noodzakelijk” – stuk 5) 

 

Wanneer daarbij de algemene torenhoge werkloosheidsgraad in Kosovo in rekening wordt gebracht, is 

de blote bewering van de arts-adviseur dat “niets derhalve toelaat te concluderen dat zij niet zouden 
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kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp” dan ook meest gratuite en 

niet correct.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In het enige middel haalt verzoekster de schending aan van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, van 

artikel 3 EVRM, van artikel 35 van het Handvest van de grondrechten van de EU, van de materiële 

motiveringsplicht, evenals van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. 

 

In een eerste onderdeel betoogt verzoekster, inzake het medicijn Akeniton, dat haar team van 

behandelende artsen hebben gesteld dat de behandeling hiermee aangewezen is en dat de arts-

adviseur niet kan volstaan met de blote bewering dat er “geen concrete indicatie voor gebruik van 

Akineton is. Zij vervolgt dat de arts-adviseur, in tegenstelling tot haar behandelende artsen, geen 

specialist is en haar niet persoonlijk heeft onderzocht. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de arts-adviseur in zijn medisch advies heeft gesteld 

dat er actueel geen concrete indicatie is voor gebruik van Akineton aangezien er geen extrapyramidaal 

syndroom is. Verzoekster toont het tegendeel niet aan. Ook in het standaard medisch getuigschrift wordt 

er geen gewag gemaakt van een extrapyramidaal syndroom. Het betreft een bewegingsstoornis als 

gevolg van een verstoorde aansturing van de skeletspieren.
1
 

 

Waar verzoekster stelt dat de arts-adviseur geen specialist in de psychiatrie is verwijst verwerende partij 

naar een arrest van de Raad van state d.d. 6 november 2013, met nr. 225.353 dat luidt: 

“Anders dan in het bestreden arrest met het gebruik van de woorden ‘dan ook’ wordt voorgehouden, 

dient de ambtenaar- geneesheer niet van een bijzondere expertise dient blijk te geven om de door de 

vreemdeling ingediende medische attesten te beoordelen en is hij niet verplicht om zich met een 

gespecialiseerd arts in verbinding te stellen, enkel omdat het standaard medisch getuigschrift van de 

vreemdeling door een geneesheer-specialist is opgesteld. Door zulks toch als vereiste te stellen voor 

een behoorlijke feitenvinding, miskent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de in artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet vastgelegde adviesbevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer en voegt hij in 

wezen aan die bepaling voorwaarden toe die niet in de wet zijn voorzien. Het eerste middel is in die 

mate gegrond en die vaststelling volstaat voor de vernietiging van het bestreden arrest.” 

 

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

“(…)” 

 

Uit deze wettelijke bepaling blijkt duidelijk dat het de ambtenaar-geneesheer is die beschikt over de 

beoordelingsbevoegdheid. De ambtenaar-geneesheer hoeft niet in debat te gaan met de arts die het 

standaard medisch attest heeft ingevuld, noch moet hij motiveren waarom hij van dit attest “afwijkt”. De 

wet voorziet enkel dat het de ambtenaar-geneesheer is die de bevoegdheid heeft om te oordelen. 

Evenmin is het zo dat de ambtenaar-geneesheer verplicht zou zijn een specialist te consulteren om de 

loutere reden dat een specialist het standaard formulier heeft ondertekend. Een dergelijke interpretatie 

is veel te formalistisch en hiërarchiseert de verhoudingen tussen artsen op onrealistische wijze. Enkel 

indien er gerede twijfel is, waardoor hij niet tot zijn advies kan komen, is de ambtenaar-geneesheer 

gehouden het advies van deskundigen in te winnen. 

 

In elk geval is de ambtenaar-geneesheer of adviserend arts in geen geval verplicht, louter omwille van 

het feit dat de betrokkene een specialist heeft geconsulteerd, om op zijn beurt een specialist te 

consulteren. Dit zou de ambtenaar-geneesheer of adviserend arts er in praktijk al gauw toe verplichten 

bij quasi elke aanvraag over te gaan tot de consultatie van een specialist. Een dergelijke interpretatie 

gaat voorbij aan artikel 9ter, dat voorziet dat de beoordeling in beginsel gebeurt door de ambtenaar-

geneesheer, behalve in het geval van gerede twijfel, wat in casu niet het geval blijkt te zijn. 

 

"De Raad herhaalt dat uit de bestreden beslissing en het medisch advies van de arts-attaché blijkt dat er 

niet wordt getwijfeld aan de ernst van de aandoeningen waaraan verzoekster lijdt. Er wordt immers 

gemotiveerd dat de medische aandoeningen beschouwd kunnen worden als aandoeningen die een 

reëel risico kunnen inhouden voor haar leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat worden 

behandeld en opgevolgd. Bijgevolg betwist de arts-attaché, ook als 'generalist', geenszins de ernst van 

de aandoeningen van verzoekster. Verzoekster beperkt haar kritiek tot een loutere bewering zonder 

haar grief te verduidelijken met concrete elementen waarom zij meent dat het medisch advies aan 

objectiviteit zou ontbreken. Er moet worden opgemerkt dat via een dergelijke summiere uiteenzetting 
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verzoekster niets meer doet dan te kennen geven dat zij het niet eens is met het medisch advies van de 

arts-attaché. Het feit dat zij het niet eens is, kan niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

lijden." (RvV nr. 68 275 van 11 oktober 2011) 

 

Artikel 9ter, §1, vijfde lid voorziet dat er een advies wordt verschaft door een ambtenaar-geneesheer die 

zo nodig de vreemdeling kan onderzoeken en bijkomend advies kan inwinnen van deskundigen. Het is 

aan de ambtenaar-geneesheer aldus toegestaan om zich voor zijn advies louter te baseren op de 

neergelegde medische attesten zonder de vreemdeling zelf te onderzoeken indien hij de mening is 

toegedaan dat hij ook zonder een eigen onderzoek een onderbouwd advies kan geven. 

 

In een tweede onderdeel toont verzoekster aan het niet eens te zijn met de stelling van de arts-adviseur 

dat er verder geen mantelzorg vereist is omwille van vermelde aandoeningen. 

 

Verzoekster beperkt zich tot een louter betoog doch toont het tegendeel niet aan. Zij gaat er echter aan 

voorbij dat de bewijslast bij haar ligt en zij de bewijzen van de ernst van haar aandoeningen dient neer 

te leggen. 

 

In een derde onderdeel betoogt verzoekster dat de arts-adviseur niet heeft aangetoond dat “ambulante 

psychiatrische begeleiding” beschikbaar is in het land van herkomst. Zij verwijst hierbij naar het Kosovo 

Country Fact Sheet van 2014 om te stellen het aantal professionals in de geestelijke gezondheidszorg 

zeer beperkt is en die gezondheidszorg niet over voldoende personele middelen noch voorzieningen 

voor de behandeling van personen met psychische stoornissen beschikt. 

 

Uit het medisch advies blijkt dat opvolging en behandeling bij een psychiater beschikbaar zijn. 

Verzoekster toont met haar betoog het tegendeel niet aan. Het feit dat het aantal “professionals” beperkt 

zou doet geen afbreuk aan de vaststellingen van de ambtenaar-geneesheer dat opvolging en 

behandeling bij een psychiater beschikbaar is. Het medisch advies motiveert hieromtrent als volgt: 

“Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel op basis van het feit dat de toegankelijkheid van de 

behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen afgegeven 

worden. Het gaat er niet om zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem 

vergelijkbaar is met het systeem dat in België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een 

verblijfsrecht zou worden toegekend aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening 

van minder goede kwaliteit zou zijn dan het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met 

de belangrijkste doelstelling van de verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, 

namelijk zich ervan verzekeren dat deze zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij 

verblijft toegankelijk is voor de aanvrager.” 

 

Het feit dat het aantal psychiaters beperkt zou zijn maakt niet dat de behandeling als onbeschikbaar of 

ontoegankelijk dient te worden beschouwd. 

 

In een vierde onderdeel betoogt zij dat de bescherming geboden door artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ruimer is dan de bescherming van artikel 3 EVRM en dit verdragsartikel te eng 

geïnterpreteerd in de voorliggende beslissing. Zij stelt dat bij de individuele toets mee in rekening 

gebracht moet worden dat zij en haar echtgenoot de zorg hebben over drie kinderen waarvan in 

geretardeerd is, zij fundamenteel arbeidsongeschikt is en de mantelzorg van haar echtgenoot vereist en 

verwijst daarnaast naar de torenhoge werkloosheidsgraad in Kosovo. 

 

Het advies van de arts-adviseur motiveert hieromtrent als volgt (eigen onderlijning): 

“Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat de kosteloosheid van de medische behandeling geenszins 

een vereiste is en dat zelfs al zou er een aanzienlijke kost zijn voor verzoekers, zulks er geenszins toe 

leidt dat dit strijdig zou zijn met artikel 3 E.V.R.M. (zie arrest nr. 26.565/05 van 27 mei 2008 van het 

EHRM, de zaak N. vs. het Verenigd Koninkrijk.). Aangaande de kosten van de medische zorgen 

oordeelde het EHRM eerder al als volgt: "(...) Volgens het Hof kan artikel 3 van het EVRM niet 

beschouwd worden als een verplichting voor de verdragspartijen om de ongelijkheden tussen landen op 

vlak van medische voorzieningen te overbruggen door het voorzien van gratis en onbeperkte 

gezondheidszorg aan illegale vreemdelingen. (...) Rekening houdende met de rechtspraak van het 

EHRM kunnen verzoekers met het argument dat de medische zorgen in de praktijk niet gratis zijn, geen 

schending van artikel 3 EVRM aannemelijk maken.(...)'(Arrest RVV nr. 81574 van 23 mei 2012) 

Betrokkene en haar partner, A. Z. (…), leggen geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor 

en bovendien zijn er geen elementen in het dossier die erop wijzen dat betrokkenen geen toegang 

zouden hebben tot de arbeidsmarkt in hun land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen 
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dat zij niet zouden kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Indien 

betrokkenen er niet in zouden slagen een inkomen uit arbeid te verwerven kunnen betrokkenen nog 

steeds beroep doen op het systeem van sociale bijstand in hun land van herkomst. 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 van het E.V.R.M. (Arrest nr. 81574 van 23 mei 2012) 

Wat zorg en medicatie betreffen, kunnen personen die afhankelijk zijn van sociale bijstand, kinderen tot 

de leeftijd van 15 jaar, personen ouder dan 65 jaar en mensen met een chronische ziekte en mensen 

met een handicap genieten van gratis zorg en medicatie.
2
 Geneesmiddelen voor de behandeling van 

psychische aandoeningen zijn op de lijst van essentiële geneesmiddelen en mensen die afhankelijk zijn 

van sociale bijstand ontvangen gratis zorg en medicijnen.
3
 De Kosovaarse overheid ondersteunt arme 

en kwetsbare families financieel. Deze uitkering wordt maandelijks uitbetaald aan de hele familie. Om in 

aanmerking te komen moet de familie aan verschillende voorwaarden voldoen. Er zijn twee categorieën. 

Voor de eerste categorie moeten alle leden van de familie als afhankelijk gekwalificeerd zijn. Dus, 

gepensioneerden, volwassenen met permanente handicaps, voogd van een persoon met een 

permanente handicap of van iemand boven de 65 die zorg behoeft, kinderen onder de 15 jaar, kinderen 

tussen 15 en 18 die regelmatig naar school gaan, zelfstandige ouders met kinderen onder de 15 jaar of 

andere onvolwassen kinderen. De familie mag niet meer dan een halve hectare land bezitten.
4
 Om 

binnen de tweede categorie te vallen, moeten de familieleden aan volgende voorwaarden voldoen : alle 

leden zijn werkloos, elk lid dat kan werken moet ingeschreven zijn in bij een arbeidsbureau, familie mag 

geen inkomen hebben, de familie mag niet meer bezitten dan een halve hectare grond, de familie heeft 

minstens 1 kind onder de 5 jaar of heeft een wees van jonger dan 15 onder zijn hoede.
5
 

Niets verhindert betrokkenen derhalve om terug te keren. Het staat betrokkenen vrij hiertoe een beroep 

te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor 

een terugreis. Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame 

terugkeer naar en reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om 

mensen bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het 

volgende bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of 

opleiding te volgen, kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel 

van tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. 

Overigens lijkt het ook erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Kosovo het land waar zij tenslotte meer 

dan 30 jaar verbleven- geen familie, vrienden of kennissen meer zouden hebben bij wie zij terecht 

zouden kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar/ of voor 

(tijdelijke) financiële hulp.” 

 

Verzoekster toont doorheen haar betoog geen schending aan van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, 

van artikel 3 EVRM, van artikel 35 van het Handvest van de grondrechten van de EU, van de materiële 

motiveringsplicht, evenals van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. 

 

Het enige middel is ongegrond.” 

 

3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat het bestuur bij het nemen van een beslissing moet 

steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in 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 in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel worden onderzocht in het licht van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter, § 1, van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“§ 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 
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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, 

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.” 

 

Hieruit blijkt dat de beoordeling van het in artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 

vermelde risico toekomt aan de ambtenaar-geneesheer die door de minister, c.q. de staatssecretaris, is 

aangesteld en dat (de gemachtigde van) de minister, c.q. de staatssecretaris, de aanvraag ongegrond 

verklaart indien de ambtenaar-geneesheer in een advies vaststelt dat er geen sprake is van een ziekte 

zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet. Uit het bepaalde in artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet volgt dan ook dat het advies van de ambtenaar-geneesheer waarin deze 

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

Vreemdelingenwet, beslissend is voor het (on)gegrond verklaren van de betreffende aanvraag om 

machtiging tot verblijf. 

 

Te dezen wordt in het advies van de arts-attaché van 23 juli 2015 (onder meer) gesteld dat “er geen 

mantelzorg nodig (is) omwille van de vermelde aandoeningen”. 

 

Dit medisch advies, waarnaar wordt verwezen in de bestreden beslissing en dat onder gesloten omslag 

samen met de beslissing aan de verzoekster werd overhandigd, dient te worden geacht integraal deel 

uit te maken van de motivering van de bestreden beslissing. In het licht van de aangevoerde schending 

van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel dient dan ook te worden 

nagegaan of er voldoende feitelijke gronden bestaan voor de vaststellingen van de arts-attaché en of er 

op grond van haar vaststellingen al dan niet in redelijkheid kon worden besloten dat er geen sprake is 

van een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet. Immers, indien 

zou blijken dat aan het advies van de arts-attaché een motiveringsgebrek kleeft en de aanvraag 

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

noodzakelijkerwijze leiden tot de vernietiging van de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt. 

 

Te dezen voert de verzoekster in het tweede onderdeel van het enig middel aan dat in het door haar 

voorgelegde standaard medisch getuigschrift van 26 maart 2015 zeer duidelijk gesteld wordt dat 

mantelzorg noodzakelijk is, terwijl de arts-attaché zich wat dit betreft in haar advies van 23 juli 2015 

beperkt tot de blote bewering dat verder geen mantelzorg nodig is, zonder enige verdere duiding van dit 

tegengesteld standpunt. Zij leidt hieruit af dat de bestreden beslissing – die verwijst naar dit medisch 

advies van 23 juli 2015 – niet uitgaat van de correcte feitelijke gegevens en aldus de materiële 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel schendt. 

 

In tegenstelling tot wat de verwerende partij in haar nota met opmerkingen laat gelden, beperkt de 

verzoekster zich niet tot een louter betoog dat er in haar geval mantelzorg vereist zou zijn, doch steunt 

zij zich hiervoor op een standaard medisch getuigschrift van 26 maart 2015, opgesteld door haar 

behandelende artsen A.D.L. en S.H., waarin duidelijk gesteld wordt dat “(m)antelzorg (…) noodzakelijk 

(is) ter bewaking van correcte medicatie-inname”. 

 

Bij het beoordelen van het in artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet genoemde risico 

beschikt de ambtenaar-geneesheer over een ruime beoordelingsbevoegdheid. De Raad kan deze 

beoordeling niet maken in de plaats van de ambtenaar-geneesheer. De Raad moet echter wel in staat 

worden gesteld om na te gaan op welke gronden de ambtenaar-geneesheer zich gebaseerd heeft om te 
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besluiten dat er geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet. In casu moet uit het advies van de arts-attaché of minstens uit de stukken van het 

administratief dossier blijken waarom de door de behandelde artsen noodzakelijk geachte mantelzorg 

als niet vereist wordt beschouwd. De beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer houdt niet in 

dat diens vaststellingen steeds volstaan als motieven voor een beslissing tot weigering van verblijf op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet (RvS 18 september 2013, nr. 224.723). Te dezen houdt 

de arts-attaché er een andersluidende beoordeling op na met betrekking tot de noodzaak voor de 

verzoekster aan mantelzorg. De arts-attaché kan uiteraard in het kader van haar advies de 

voorgehouden noodzakelijke mantelzorg evalueren op grond van bepaalde objectieve vaststellingen. 

Het is in casu echter volstrekt onduidelijk op grond waarvan de arts-attaché meent dat “er geen 

mantelzorg nodig (is) omwille van de vermelde aandoeningen”, terwijl volgens het standaard medisch 

getuigschrift van 26 maart 2015, opgesteld door dokters A.D.L. en S.H., “(m)antelzorg (…) noodzakelijk 

(is) ter bewaking van correcte medicatie-inname”. Er kan dan ook niet anders worden geconcludeerd 

dan dat de arts-attaché zich, zonder hiervoor te verwijzen naar concrete stavingsstukken, gebaseerd 

heeft op eigen inzichten en overtuigingen om het advies op te stellen waarop de bestreden beslissing 

steunt. Dit getuigt niet van een behoorlijke feitenvinding nu het administratief dossier geen enkele 

feitelijke grondslag biedt voor de stelling dat er geen mantelzorg nodig is omwille van de vermelde 

aandoeningen en in het standaard medisch getuigschrift van 26 maart 2015 (onder meer) duidelijk wordt 

gesteld dat “(m)antelzorg (…) noodzakelijk (is) ter bewaking van correcte medicatie-inname”. 

 

De arts-attaché kon dan ook niet zonder bijkomende motivering of bijkomende vaststellingen oordelen 

dat “er geen mantelzorg nodig (is) omwille van de vermelde aandoeningen”. Bijgevolg dient te worden 

vastgesteld dat de arts-attaché, bij haar beoordeling van het al dan niet voorhanden zijn van een reëel 

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

voorhanden is in het land van herkomst, onvoldoende rekening heeft gehouden met alle feitelijke 

gegevens zoals deze voorlagen, zodat niet kan worden vastgesteld dat deze component op afdoende 

wijze werd onderzocht. Zodoende kon de arts-attaché niet, zonder bijkomende motivering of bijkomende 

vaststellingen inzake de door de verzoekster noodzakelijk geachte mantelzorg, besluiten dat de 

noodzakelijke medische zorgen bestaan in het land van herkomst. 

 

Aangezien het advies van de arts-attaché van 23 juli 2015, dat de basis vormt voor de bestreden 

beslissing, niet op objectieve gegevens is gestoeld of dit minstens niet blijkt uit de stukken van het 

administratief dossier, is de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris waarbij de aanvraag 

om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond wordt bevonden, aangetast door een 

motiveringsgebrek. Bijgevolg dient een schending van de materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel te worden vastgesteld. 

 

Nu vaststaat dat het advies van de ambtenaar-geneesheer van 23 juli 2015 behept is met een 

schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel, dient de bestreden 

beslissing, die op dit advies steunt en waarvan dit advies integraal deel uitmaakt, te worden vernietigd. 

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing. De overige aangevoerde grieven tegen deze beslissing behoeven geen verder 

onderzoek. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 28 juli 2015 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt, wordt vernietigd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig april tweeduizend zestien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
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mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


