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 nr. 169 095 van 6 juni 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

2. 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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 19 juli 2012 

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 april 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond verklaard wordt. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 april 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. MOSKOFIDIS verschijnt voor 

de verzoekende partijen, en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekende partij diende op 22 maart 2011 een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De aanvraag 9ter werd op 28 april 2011 ontvankelijk verklaard. 

Op 3 april 2012 adviseerde de ambtenaar-geneesheer dat de aandoening van verzoeker vanuit medisch 

oogpunt geen bezwaar inhoudt voor een terugkeer naar het land van herkomst, Armenië, aangezien de 

nodige zorgen er beschikbaar en toegankelijk zijn. De aanvraag werd op 4 april 2012 ongegrond 

verklaard. Verzoekende partij werd op 21 juni 2012 in kennis gesteld van deze bestreden beslissing. 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 22.03.2011 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

I., H. (…) (R.R.: (…)) 

Geboren te J. (…) op 27.10.1969 

+ echtgenote Y., R. (…) (R.R.: (…)) 

Geboren te J. (…) op 29.06.1976 

Nationaliteit: Armenië ( Rep.) 

adres: (…) 

 

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

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 28.04.2011, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

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

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

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

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

Reden(en): 

 

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

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

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

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

Mijnheer I., H. (…) haalt medische elementen aan. De arts- attaché evalueerde deze gegevens (zie 

kopie in omslag in bijlage) en stelt dat de nodige medische zorgen zowel beschikbaar als toegankelijk 

zijn in het land van herkomst, Armenië, en dat er geen bezwaar is om te reizen. De arts- attaché 

concludeert dat: 

"Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten de aandoeningen, hoewel deze 

kunnen beschouwd worden als aandoeningen die een reëel risico kunnen inhouden voor zijn leven of 

fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld worden, geen reëel risico inhouden op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het 

land van herkomst, Armenië. 

Betrokkene kan reizen. 

Huisarts meld nood aan mantelzorg door echtgenote. 

Derhalve is er m.i. vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land 

van herkomst, Armenië." 

 

De aanvraag dient derhalve ongegrond verklaard te worden. 

 

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). 

 

Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd (m.n. : de verwijzing naar de heersende 

sanitaire en sociale situatie in het land van herkomst) welke geen betrekking hebben op de medische 

toestand van betrokkene. Dat met de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 

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

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

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

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

verkrijgen. Dat de hier ingeroepen niet-medische elementen buiten de medische context van artikel 9ter 
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vallen en dat derhalve in dit verzoek aan deze niet- medische argumenten geen verder gevolg kan 

worden gegeven. 

 

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve tevens instructies te geven aan het Rijksregister om 

betrokkene af te voeren uit het Vreemdelingenregister en terug in het Wachtregister in te schrijven.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 9ter en 62 van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen, het materiële motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheid- en 

redelijkheidsbeginsel. Het middel luidt: 

 

“DOORDAT verweerder stelt dat de aanvraag om machtiging tot verblijf door verzoeker ingediend op 22 

maart 2011, ontvankelijk is doch ongegrond daarbij verwijzend naar een evaluatie van de arts-adviseur 

dd. 3 april 2012 volgens dewelke de aandoeningen van verzoeker weliswaar een reëel risico kunnen 

inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld wordt, doch in casu 

geen reëel risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling 

beschikbaar en toegankelijk zou zijn in Armenië ; 

TERWIJL verzoeker bij zijn aanvraag dd. 22 maart 2011 en diverse navolgende schrijvens 

(actualisaties) dd. 02/08/2011 ; dd. 09/08/2011 • dd 08/09/2011 ; dd. 15/09/2011 ; dd. 23/11/2011 en dd. 

28/02/2012 diverse ' medische verslagen had voorgelegd (o.a. dd. 28/09/2010 van dokter J C 

Robeyns ; dd. 14/03/2011 en dd. 08/09/2011 van dokter S. Hermans • dd. 16/06/2011 en dd. 08/08/2011 

van dokter W. Wissaert ; dd. 23/06/2011 van dokter S. Al Chaabani ; dd. 08/011/2011 en dd. 16/02/2012 

van dokter K. Hendrickx) waaruit voldoende bleek dat hij wel degelijk lijdt aan enkele medische 

aandoeningen die van die aard zijn dat een terugkeer naar zijn herkomstland wel degelijk een reëel 

risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit. Uit de door de FOD Binnenlandse Zaken gegeven 

motivering blijkt niet dat verweerder in de bestreden beslissing van niet-gegrondheid van de aanvraag 

om machtiging van verblijf de diverse gegevens die beschikbaar zijn in verzoekers dossier op een 

zorgvuldige en redelijke manier in acht heeft genomen.  Door de aanvraag tot verblijfsmachtiging af te 

wijzen op grond van het feit dat met de voorgelegde verslagen niet zou blijken dat verzoeker zou lijden 

aan een medische aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling bij een terugkeer, blijkt dat verweerder niet in alle objectiviteit alle concrete en individuele 

elementen die werden aangehaald in het verzoekschrift tot verblijfsmachtiging dd. 22 maart 2011 en 

diverse navolgende schrijvens, zowel afzonderlijk alsook gemeenschappelijk, voldoende en op een 

redelijke wijze in overweging heeft genomen. 

Ten eerste heeft verzoeker meerdere objectieve en gemotiveerde, verifieerbare verslagen voorgelegd 

aangaande de medische aandoeningen waaraan hij lijdt. Aan de hand van de verslagen kon worden 

afgeleid dat de medische aandoeningen waaraan verzoeker lijdt van die aard zijn dat een verdere 

regelmatige en gespecialiseerde medische opvolging door o.a. een fertiliteitsarts en psychiater 

noodzakelijk is. Minstens werden de medische aandoeningen waaraan verzoeker lijdt door de 

ambtenaar-geneesheer ten onrechte geringschat. Uit de door verzoeker voorgelegde medische 

verslagen bleek dat een gegrond verklaring van de aanvraag tot verblijfsmachtiging cfr. artikel 9ter van 

de Vw wel degelijk een rationele en aanvaardbare oplossing is. 

Ten tweede heeft de arts-attaché een foute analyse gemaakt van de voorhanden zijnde medische 

informatie. De arts-attaché heeft de voorhanden zijn medische verslagen foutief geïnterpreteerd en heeft 

er de verkeerde conclusies uit getrokken. Dokter Kristin HENDRICKX heeft het medisch advies dd. 3 

april 2012 van arts-attaché Marc INGELBRECHT inhoudelijk bestudeerd en dienaangaande de 

volgende opmerkingen gemaakt in een kritisch verslag. (Stuk 3) (…).  Diezelfde arts is bovendien van 

mening dat de arts-attaché niet alle medische aandoeningen waaraan verzoeker lijdt, heeft beoordeeld. 

Met name heeft de arts-attaché de medische problematiek inzake de fertiliteitsproblemen in hoofde van 

verzoeker en waarvoor hij in behandeling is in België, Volledig ten onrechte onbesproken gelaten. (Zie 

opmerkingen dokter Kristin HENDRICKX : (Stuk 3) (…).In haar kritisch medisch verslag heeft de 

behandelende arts van verzoeker aangetoond dat het advies van arts-attaché Marc INGELBRECHT 

fouten bevat ; dat hij voorbarige conclusies heeft getrokken uit de medische verslagen van verzoekers 

behandelende artsen en dat hij niet alle medische aandoeningen van verzoeker in overweging heeft 

genomen. Hiermee is aangetoond dat de bestreden beslissing dd. 4 april 2012 dewelke gebaseerd is op 

een foutief medisch advies , ontegensprekelijk onzorgvuldig is genomen minstens een schending 

inhoudt van de motiveringsplichting. 
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Ten derde schendt verweerder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Verweerder had de mogelijkheid om verzoeker aan een medisch onderzoek te 

onderwerpen doch heeft ten onrechte nagelaten om dit te doen. Een medisch onderzoek had 

ongetwijfeld een ander licht geworpen op de zaak. Door verzoeker niet aan een medisch onderzoek te 

onderwerpen, doch zich te beperken tot het advies van de ambtenaar-geneesheer, dat foutief, minstens 

voorbarig was, schendt verweerder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het 

zorgvuldigheidsbeginsel. In zijn schriftelijke aanvraag dd. 22 maart 2011 had verzoeker nochtans 

formeel aangeboden dat hij bereid is om onmiddellijk in te gaan op iedere uitnodiging vanwege de 

ambtenaar-geneesheer en dat hij ten allen tijde bereid is om op eerste vraag nadere toelichting te 

vertrekken, schriftelijk dan wel mondeling. (…)  Gezien het advies van de arts-attaché enerzijds en 

anderzijds de talrijke medische verslagen van verzoekers artsen tot tegenstrijdige conclusies komen, 

was het noodzakelijk om verzoeker minstens aan een medisch onderzoek te onderwerpen. Door dit niet 

te doen, doch zich te beperken tot een verwijzing naar het voorbarige en foutieve advies van de 

ambtenaar geneesheer, heeft verweerder op kennelijk onredelijke wijze besloten om de aanvraag op 

grond van artikel 9ter Vw. ongegrond te verklaren. Minstens schendt de bestreden beslissing de 

motiveringsverplichting doordat op dit verzoek in de aanvraag dd. 22 maart 2011 niet werd geantwoord. 

Indien de arts-attaché tot een andersluidende conclusie wilde komen, had hij bij verzoeker of bij zijn 

artsen specifieke informatie kunnen opvragen aangaande de mogelijkheid van verzoeker om te reizen 

naar Armenië ; gelet op zijn medische toestand, en aangaande het causaal verband tussen beide ; of 

verzoeker onderwerpen aan een medisch onderzoek om zijn actuele medische toestand en de 

mogelijkheid om te kunnen reizen naar het herkomstland te achterhalen alsook het causaal verband 

tussen beide, wat in casu ten onrechte niet is gebeurd. De arts-attaché raadpleegde geen deskundige 

(fertiliteitsarts), noch werd er gecorrespondeerd met de geraadpleegde artsen van verzoeker, 

aangaande de gezondheidsproblemen van verzoeker. De arts-attache heeft op voorbarige en 

onterechte wijze de door verzoeker voorgelegde verslagen tegengesproken.  

Ten vierde heeft verweerder geen deugdelijk onderzoek gevoerd naar de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de medische zorgen in verzoekers herkomstland. De arts-attaché verwijst naar 

informatie afkomstig van diverse websites waaruit zou moeten blijken dat verzoeker in zijn herkomstland 

voor medische behandeling terecht zou kunnen in ziekenhuisstructuren waar aangepaste medische 

behandeling voorhanden zou zijn. Verzoeker is evenwel van mening dat de feitelijke voorstelling inzake 

de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de noodzakelijke (en aangepaste) 

medische zorgen in de Republiek Armenië zoals door verweerder weergegeven geenszins 

overeenstemt met de werkelijkheid, integendeel. Verweerder is tekortgeschoten in zijn 

zorgvuldigheidsplicht door geen correcte beschrijving te geven van de toegankelijkheid in Armenië van 

de medische zorgen voor personen zoals verzoeker die kampen met o.a. psychische moeilijkheden en 

met fertiliteitsproblemen. De behandelende arts van verzoeker heeft een gericht onderzoek verricht naar 

de informatie zoals weergegeven op de websites waarnaar de arts-attaché (dokter Marc 

INGELBRECHT) in zijn advies dd. 3 april 2012 heeft verwezen en waaruit volgens de arts-attaché zou 

moeten blijken dat voldoende en aangepaste medische behandeling beschikbaar en toegankelijk zou 

zijn voor verzoeker in Armenië. Dokter Kristin HENDRICKX licht dienaangaande het volgende toe: (Stuk 

3) (…).Hiermee heeft verzoeker voldoende aangetoond dat de conclusies die de arts-attaché Marc 

INGELBRECHT heeft getrokken uit de door hem aangehaalde algemene informatie (en waarop 

verweerder zich heeft gebaseerd om de weigeringsbeslissing te motiveren), niet corresponderen met de 

werkelijkheid minstens dat deze informatie niet op verzoeker van toepassing is. Het is duidelijk dat de 

aangevochten beslissing foutief is en onafdoende gemotiveerd en dat zij een schending uitmaakt van de 

motiveringsplicht zoals bepaald in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, o.a. het materiële 

motiveringsbeginsel. Tegelijk schendt de bestreden beslissing artikel 62 Vw. en de artikelen 2 en 3 van 

de Wet van 29/07/1991. Overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle 

administratieve beslissingen met redenen omkleed worden. Artikelen 2 en 3 van de Wet van 29/07/1991 

voorzien dat de bestuurshandelingen, onder haar toepassingsgebied vallend, uitdrukkelijk moeten 

worden gemotiveerd, dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en de feitelijke overwegingen 

moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. De 

motivering moet correct zijn en afdoende, en de omvang van de motivering moet aangepast zijn aan het 

belang van de beslissing. De motivering is niet afdoende als het gaat om : Vage, duistere of niet terzake 

dienende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige of niet plausibele motiveringen, stereotiepe, 

geijkte of gestandaardiseerde motiveringen.” 

 

2.1.2. Verzoekende partij betoogt verschillende medische attesten te hebben voorgelegd, die wijzen op 

de noodzaak van gespecialiseerde behandeling, met name van een psychiater en een fertiliteitsarts. De 

medische aandoeningen zouden door verweerder worden geringschat. Verzoekende partij stelt tevens 

dat, wanneer de ambtenaar-geneesheer hem aan een medisch onderzoek had onderworpen, dit allicht 
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een ander licht op de zaken had geworpen, zeker nu de medische verslagen van de behandelende 

geneesheer tegenstrijdig zijn met het advies van de ambtenaar-geneesheer. Verzoekende partij wijst op 

stuk 3 bij het verzoekschrift, met name een aantal bemerkingen van de behandelende arts met 

betrekking tot het advies van de ambtenaar-geneesheer. Verzoekende partij betoogt tot slot dat de 

fertiliteitsproblemen onvoldoende werden onderzocht. 

 

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

bestuurshandelingen en in artikel 62 van de vreemdelingenwet neergelegde 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 ze heeft genomen, zodat kan 

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet "verder" te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing "het waarom" of "uitleg" dient te vermelden. 

 

Uit eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat zowel de juridische, met name 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, als de feitelijke grondslag, met name dat blijkt dat verzoeker niet 

lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of dat niet blijkt dat 

hij aan een ziekte lijdt 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 hij gewoonlijk 

verblijft, vermeld worden. 

 

Een schending van de formele motivering wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht komt het de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet toe zijn beoordeling van de aanvraag om machtiging tot voorlopig 

verblijf op basis van artikel 9ter, in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad 

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

beoordeling van deze 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 kunnen komen. 

 

De ambtenaar-geneesheer hield in zijn advies van 3 april 2012 wel degelijk rekening met alle door 

verzoekende partij voorgelegde medische attesten en daarin vermelde aandoeningen, ook de 

fertiliteitsproblematiek. Uit de voorgelegde medische attesten bleek niet dat medicatie diende 

ingenomen te worden voor deze aandoening. Er was enkel sprake van een fertiliteitsonderzoek, zonder 

echter een concrete diagnose voor deze problematiek. 

 

De ambtenaar-geneesheer stelt dat de behandeling- en opvolgingsmogelijkheden voor verzoekers 

aandoening aanwezig zijn in Armenië, hiervoor verwijzend naar objectief verifieerbare informatie, die 

tevens werd toegevoegd aan het administratief dossier. 

 

Wat betreft de bemerkingen van de behandelende geneesheer ten aanzien van het advies van de 

ambtenaar-geneesheer, moet worden vastgesteld dat deze gegevens dateren van na de bestreden 

beslissing zodat de verwerende partij er geen rekening kon mee houden. De regelmatigheid van een 

administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur 

ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen. Dit betekent 

derhalve dat de stukken waarop het bestuur zich kan baseren voor het nemen van de bestreden 

beslissing zich in het administratief dossier moeten bevinden, of ten laatste voor de bestreden beslissing 

aan het bestuur moeten worden overgemaakt. Dit is per definitie niet het geval met stukken die pas 

samen met het verzoekschrift worden voorgelegd. De gemachtigde kon derhalve op het moment van de 

bestreden beslissing geen kennis hebben van de stukken die verzoeker heden voorlegt. Enige 

onzorgvuldigheid kan de gemachtigde aan de hand van deze stukken, die dateren van na de bestreden 

beslissing, niet worden verweten. De Raad van State besluit in het arrest nr. 207.380 van 15 september 

2010: “Dat hierbij evenwel moet worden opgemerkt dat, wanneer een verblijfsaanvraag op basis van art. 

9ter Vr. W. ongegrond wordt verklaard, dit veelal precies zal zijn omwille van het feit dat de ambtenaar-
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geneesheer in zijn advies tot een andere conclusie komt dan hetgeen de aanvrager trachtte te staven 

aan de hand van de neergelegde medische attesten”. 

 

Waar verzoeker stelt dat verwerende partij de mogelijkheid had om hem aan een medisch onderzoek te 

onderwerpen en dat dit ongetwijfeld een ander licht had geworpen op de zaak, maar dat hij dit ten 

onrechte heeft nagelaten, verwijst de Raad naar het advies van de ambtenaar-geneesheer waaruit blijkt 

dat de door verzoeker aangebrachte medische stukken werden onderzocht en waaruit blijkt dat de 

toestand in Armenië grondig werd nagegaan. Uit de bewoordingen van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet blijkt bovendien dat het tot de discretionaire bevoegdheid van de ambtenaar-

geneesheer behoort om te beslissen of verzoeker al dan niet aan een bijkomend medisch onderzoek te 

onderwerpen. In casu oordeelde deze dat dit niet nodig was om tot een beslissing te komen. Het komt 

niet toe aan de Raad om deze medische beoordeling over te doen. 

 

Verzoekende partij toont niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris op kennelijk onredelijke 

wijze of steunend op een foutieve feitenvinding tot de bestreden beslissing is gekomen. De bestreden 

beslissing steunt op deugdelijke motieven. De schending van de materiële motiveringsplicht is niet 

aangetoond. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

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

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. In casu toont verzoekende partij niet aan dat werd uitgegaan van een 

foutieve feitenvinding zodat niet kan worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn 

geschonden. De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is niet aangetoond. 

 

Het eerste middel is niet gegrond. 

 

2.2.1. In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van artikel 3 EVRM. 

 

2.2.2. Verzoekende partij betoogt dat een plotse onderbreking van de huidige medische begeleiding en 

een gedwongen terugkeer naar het land van herkomst een schending zou uitmaken van artikel 3 EVRM. 

 

Verzoekende partij beperkt zich tot vage veronderstellingen. Zij maakt niet aannemelijk waarom 

specifiek de huidige behandeling, die tevens beschikbaar en toegankelijk is in Armenië, en de 

stopzetting ervan, een schending zou uitmaken van artikel 3 EVRM. Het middel mist elke grondslag. 

Bovendien bevat de bestreden beslissing geen bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Het tweede middel is niet gegrond. 

 

2.3.1. In een derde middel beroept verzoekende partij zich op een schending van het 

redelijkheidbeginsel. 

 

2.3.2. Het zou kennelijk onredelijk zijn verzoeker niet te onderwerpen aan een medisch onderzoek, 

alvorens over te gaan tot de bestreden beslissing. 

  

Deze grief werd reeds behandeld in de bespreking van het eerste middel. De ambtenaar-geneesheer 

wordt geacht voldoende bekwaam te zijn om zelf te oordelen of al dan niet een bijkomend onderzoek 

noodzakelijk is om een advies te geven. De ambtenaar-geneesheer kon de medische toestand van 

verzoeker duidelijk vaststellen en evalueren op basis van het dossier, gelet op de voorgelegde 

medische verslagen van de behandelende artsen. Verzoekende partij betwist de door de ambtenaar-

geneesheer vastgestelde medische aandoeningen niet. Verzoekende partij maakt aldus niet 

aannemelijk dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is en dat een bijkomend medisch 

onderzoek de appreciatie van de medische aandoening door de ambtenaar-geneesheer kon wijzigen. 

De ambtenaar-geneesheer kon op basis van de beschikbare informatie tot zijn voormelde conclusie 

komen. 

 

Het derde middel is niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 
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De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

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

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

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

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

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

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 zes juni tweeduizend zestien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


