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 nr. 169 574 van 10 juni 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1) X 

2) X 

in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen 

X en  X en X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordigers van hun 

minderjarige kinderen X, X en X, die verklaren van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op 22 maart 

2013 hebben ingediend om de schorsing en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 6 februari 2013 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 onontvankelijk verklaard wordt, en van de 

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 6 februari 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. De bestreden beslissingen werden aan verzoekers betekend op 20 februari 2013. 

 

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 6 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 april 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat F. JACOBS verschijnt voor de 

verzoekende partijen en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Verzoekers verklaren van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn. Verzoeker is geboren te G. op […]1972, 

verzoekster is geboren te G. op […]1985. Hun kinderen zijn geboren in 2001, 2002 en 2008. 

 

Verzoekers verklaren op 25 januari 2010 het Rijk te zijn binnengekomen en dienden op 28 januari 2010 

een verzoek tot internationale bescherming in. 

 

Op 26 januari 2012 weigerde het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(hierna verkort het CGVS) aan verzoekers de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

Tegen deze beslissing tekenden verzoekers beroep aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna verkort de Raad). Bij arrest nr. 84 677 van 13 juli 2012 weigerde de Raad eveneens de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoekers. 

 

Op 9 augustus 2012 dienden verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet).  

Op 22 augustus 2012 werd aan verzoekers het bevel gegeven om het grondgebied te verlaten volgend 

op het afwijzen van hun verzoek tot internationale bescherming (bijlage 13quinquies). 

 

Op 30 januari 2013 adviseerde de arts-adviseur dat de door verzoekers ingeroepen aandoening met 

betrekking tot B.C. kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte als voorzien in artikel 9ter, § 1 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Het advies luidt als volgt: 

 

“Geachte heer, 

 

B., C (R.N. […]) 

Mannelijk 

Nationaliteit: Azerbeidzjan 

Geboren op […]1972 

Adres: […] 

 

Artikel 9ter §3 - 4° 

 

Ik kom terug op uw vraag om evaluatie van het standaard medisch getuigschrift voorgelegd door 

voornoemde persoon in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten 

ingediend op 09.08.2012. 

 

Uit het standaard medisch getuigschrift (SMQ) d.d. 30.07.2012, blijkt dat betrokkene een hartinfarct 

kreeg dat behandeld werd met een stent. Deze problematiek houdt nu geen onmiddellijk gevaar meer in 

voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene. 

Het betreft hier geen kritieke gezondheidstoestand en evenmin een zeer vergevorderd stadium van 

ziekte. 

Geen enkel vitaal orgaan is in een dergelijke toestand dat het leven onmiddellijk in gevaar is. 

 

Hieruit blijkt kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een directe bedreiging inhoudt 

voor zijn leven of fysieke integriteit. De beschreven aandoening vereist geen dringende maatregelen 

zonder welke er acuut levensgevaar zou kunnen zijn. Met betrekking tot het aspect van de 

mensonterende en vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land 

van herkomst of het land waar hij verblijft, volstaat bovendien het vaststellen van het kennelijk en 

manifest ontbreken van een ernstig actueel gevaar voor de gezondheid om betrokkene in casu van het 

toepassingsgebied van art. 9ter Vreemdelingenwet en art. 3 EVRM uit te sluiten.” 

 

Op 6 februari 2013 besliste de gemachtigde de voormelde aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter Vreemdelingenwet onontvankelijk te verklaren. 

 

Dit is thans de eerste bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

09.08.2012 bij onze diensten werd ingediend door: 
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B., C. (RR: […]) 

Geboren te G. op […]1972 

M., A. (RR: […]) 

Geboren te G. op […]1985 

+ kinderen: 

B., S., ° […]2008 

B., M., ° […]2001 

B., M., ° […]2002 

Nationaliteit: Azerbaidjan 

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 zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden(en): 

 

Er worden medische elementen aangehaald voor B. C. en B. M. 

 

Wat betreft B. C. 

 

1. Artikel 9ter §3 - 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), zoals vervangen 

door Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012); de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of 

geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de 

ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan 

geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 

 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 30.01.2013 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een directe bedreiging inhoudt voor zijn leven 

of fysieke integriteit. De beschreven aandoeningen vereisen geen dringende maatregelen zonder welke 

er acuut levensgevaar zou kunnen zijn. 

 

Met betrekking tot de vraag of de aandoening van betrokkene een reëel risico kan inhouden op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van 

herkomst of het land waar hij verblijft, dient te worden opgemerkt dat zelfs indien er geen of zeer geringe 

behandelingsmogelijkheden zijn wat de gezondheidstoestand van betrokkene aanzienlijk kan doen 

achteruitgaan en zijn levensverwachting op korte of middellange termijn in het gedrang kan brengen, 

artikel 3 van het EVRM niet geschonden is als de actuele gezondheidstoestand van verzoeker niet 

eveneens uitermate ernstig is (EHRM, 20 december 2011, Yoh-Ekale Mwanje t. België, §§ 81-85; 

EHRM, Decision, 24 mei 2012 E.O. t. Italië, nr. 34724/10, §§, 34-38; EHRM, Grote Kamer, 27 mei 2008, 

N. t. Verenigd Koninkrijk, § 42) 

 

Om van een mensonterende vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is te 

kunnen spreken in de zin van artikel 3 van het EVRM en artikel 9 ter Vw. is bijgevolg niet enkel 

doorslaggevend dat er geen behandeling beschikbaar is in het land van herkomst, doch dient daarbij 

eveneens reeds actueel sprake te zijn van een kritieke gezondheidstoestand of een levensverwachting 

die op korte termijn in het gedrang is, zodat het vaststellen van het kennelijk en manifest ontbreken van 

dergelijk ernstig actueel gevaar voor de gezondheid ruimschoots volstaat om deze 

toepassingsvoorwaarde van artikel 9 §1 en artikel 3 van het EVRM uit te sluiten. 

 

Uit de vaststellingen van het medisch advies blijkt heden bijgevolg een manifest gebrek aan een 

vergevorderd, kritiek, dan wel terminaal of levensbedreigend stadium van de aandoening(-en) waaraan 

betrokkene lijdt, zodat dit element op zich toelaat overtuigend te besluiten dat betrokkene kan 

uitgesloten worden van de toepassing van artikel 3 van het EVRM en bijgevolg ook van de toepassing 

artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Uit het voorgelegd standaard medisch getuigschrift2 blijkt bijgevolg dat betrokkene kennelijk niet lijdt 

aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt 
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op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn 

land van herkomst of het land waar hij verblijft. Bovendien dient te worden vastgesteld dat het EHRM de 

schendingen van art. 2 EVRM (recht op leven) en art. 3 EVRM onlosmakelijk verbonden acht. Indien er 

immers geen onmenselijke of vernederende behandeling kan worden vastgesteld, wordt wegens deze 

samenhang een eventuele schending van het recht op leven of fysieke integriteit niet verder onderzocht, 

gelet op de redenering die het EHRM op systematische wijze aan deze artikels toekent (EHRM, 20 

december 2011, Yoh-Ekale Mwanje t. België, § 86; EHRM, 2 mei 1997, D. t. Verenigd Koninkrijk, §§ 58-

59; EHRM, Decision, 29 juni 2004, Salkic e.a. t. Verenigd Koninkrijk; EHRM, Decision, 7 juni 2011, 

Anam t. Verenigd Koninkrijk).  

 

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). 

 

De onontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de eerbiediging van de 

andere voorwaarden tot ontvankelijkheid, voorzien in Artikel 9ter §3. 

 

2. Artikel 9ter §3 - 3° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 

29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); het standaard medisch getuigschrift beantwoordt niet aan de voorwaarden voorzien in § 1, 

vierde lid. 

 

Inderdaad maakt betrokkene in zijn aanvraag 9ter ook een standaard medisch getuigschrift over 

gedateerd op 30.04.2012. De aanvraag werd echter ingediend op 09.08.2012, dus na de 

invoegintreding op 16.02.2012 van de wet van 08.01.2012, en kan bijgevolg niet anders dan 

onontvankelijk worden verklaard overeenkomstig art 9ter §1, 4e lid en art 9ter §3-3° van de wet van 

15.12.1980, gezien het standaard medisch getuigschrift ouder is dan drie maanden voorafgaand aan de 

aanvraag. Bovendien werd geen enkel ander medisch getuigschrift voorgelegd dat werd opgesteld 

conform het model van het standaard medisch getuigschrift. Aangezien alle 

ontvankelijkheidsvoorwaarden dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de indiening van de initiële 

aanvraag, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te worden (Arrest 214.351 RvS d.d. 30.06.2011). 

 

Op het standaard medisch getuigschrift dd 30.07.2012 wordt verwezen naar bijlagen. Deze bijlagen 

kunnen echter niet mee in overweging worden genomen overeenkomstig art 9ter §1, 4
e
 lid, aangezien 

deze bijlagen ouder zijn dan drie maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag. 

 

Wat betreft B., Ma. 

 

Artikel 9ter §3 - 3° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); het standaard medisch getuigschrift beantwoordt niet aan de voorwaarden voorzien in § 1, 

vierde lid. 

 

Betrokkene maakt in de aanvraag 9ter een ongedateerd standaard medisch getuigschrift over. De 

aanvraag werd echter ingediend op 09.08.2012, dus na de invoegintreding op 16.02.2012 van de wet 

van 08.01.2012, en kan bijgevolg niet anders dan onontvankelijk worden verklaard overeenkomstig art 

9ter §1, 4e lid en art 9ter §3-3° van de wet van 15.12.1980, gezien aan de hand van het voorgelegde 

standaard medisch getuigschrift niet kan nagegaan worden of het ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de aanvraag. Bovendien werd geen enkel ander medisch getuigschrift voorgelegd dat 

werd opgesteld conform het model van het standaard medisch getuigschrift. Aangezien alle 

ontvankelijkheidsvoorwaarden dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de indiening van de initiële 

aanvraag, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te worden (Arrest 214.351 RvS d.d. 30.06.2011). 

 

Betrokkene maakt in zijn aanvraag 9ter standaard medische getuigschriften over gedateerd op 

01.03.2012, 23.03.2012 en 23.12.2011. De aanvraag werd echter ingediend op 09.08.2012, dus na de 

invoegintreding op 16.02.2012 van de wet van 08.01.2012, en kan bijgevolg niet anders dan 

onontvankelijk worden verklaard overeenkomstig art 9ter §1, 4e lid en art 9ter §3-3° van de wet van 

15.12.1980, gezien het standaard medisch getuigschrift ouder is dan drie maanden voorafgaand aan de 

aanvraag. Bovendien werd geen enkel ander medisch getuigschrift voorgelegd dat werd opgesteld 

conform het model van het standaard medisch getuigschrift. 
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Aangezien alle ontvankelijkheidsvoorwaarden dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de indiening 

van de initiële aanvraag, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te worden (Arrest 214.351 RvS d.d. 

30.06.2011).” 

 

Op 6 februari 2013 heeft de gemachtigde eveneens het bevel om het grondgebied te verlaten gegeven 

aan verzoeker (bijlage 13). 

 

Dit is thans de tweede bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

« En exécution de la décision de 

In uitvoering van de beslissing van 

PF, attaché 

délégué de la Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, il est enjoint au nommé : 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie wordt aan de genaamde: 

B., C. né à G. le […]1972, de nationalité Azerbeidzjan 

B., C. geboren te G. op […]1972, nationaliteit Azerbeidzjan 

De quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le(s) territoire(s) des États suivants au plus tard dans les 

30 jours de la notification : 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het (de) grondgebied(en) van de volgende Staten : 

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, 

Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie1 sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre. 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italie, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië2, tenzij hij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naartoe te begeven. 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

Krachtens artikel 1, eerste lid van de wet van 15 december 1980 : 

2° il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé : l'intéressé n'est pas reconnu comme réfugié. 

2° hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het 

bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd : betrokkene werd niet als vluchteling erkend;” 

 

Op 6 februari 2013 heeft de gemachtigde eveneens het bevel om het grondgebied te verlaten gegeven 

aan verzoekster en de minderjarige kinderen (bijlage 13). 

 

Dit is thans de derde bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

« En exécution de la décision de 

In uitvoering van de beslissing van 

PF, attaché 

délégué de la Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, il est enjoint au nommé : 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie wordt aan de genaamde: 

M., A. né(e) à G. le […]1985, de nationalité Azerbeidzjan 

M., A. geboren te G. op […]1985, nationaliteit Azerbeidzjan 

+ enfants/kinderen 

B.,S., […]2008 

B., M., […]2001 

B.,M., […]2002 

De quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le(s) territoire(s) des États suivants au plus tard dans les 

30 jours de la notification : 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het (de) grondgebied(en) van de volgende Staten : 

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, 

Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie1 sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre. 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië2, tenzij hij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naartoe te begeven. 
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En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

Krachtens artikel 1, eerste lid van de wet van 15 december 1980 : 

2° il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé : l'intéressé n'est pas reconnu comme réfugié. 

2° hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het 

bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd : betrokkene werd niet als vluchteling erkend;” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad duidt erop dat artikel 39/69 van de Vreemdelingenwet op straffe van nietigheid voorschrijft dat 

het verzoekschrift “een uiteenzetting van de feiten en de middelen” moet bevatten die ter ondersteuning 

van het beroep worden ingeroepen (artikel 39/69, § 1, 4° van de Vreemdelingenwet). De uiteenzetting 

van een rechtsmiddel vereist dat zowel de rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die/dat zou 

zijn geschonden als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing 

werd geschonden. 

 

Verzoekers ontplooien geen enkel middel ten aanzien van de tweede en derde bestreden beslissing, 

zijnde de bevelen om het grondgebied te verlaten van 6 februari 2013. Derhalve is het beroep in zoverre 

het gericht is tegen de tweede en derde bestreden beslissing niet ontvankelijk. 

 

3. Onderzoek van het beroep gericht tegen de eerste bestreden beslissing 

 

In hun eerste en enige middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 2, § 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 9ter en 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de zorgvuldigheidsplicht en 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 de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort het EVRM). 

Verzoekers voeren eveneens machtsoverschrijding aan. 

 

Zij lichten hun middel toe als volgt: 

 

“Dat echter de motivering moet betrekking hebben op de ingeroepen feiten, waarbij melding moet 

worden gemaakt van de toepasselijke juridische regels en waarbij dient gemeld te worden hoe en 

waarom deze juridische regels hebben aanleiding gegeven tot de genomen beslissing; 

Bovendien stelt de wet dat de motivering afdoende dient te zijn. 

Teneinde als afdoende kunnen beschouwd te worden dient de motivatie steun te vinden in het 

administratief dossier en alle elementen die ter kennis van de administratie werden gebracht in 

overweging te nemen, hetgeen in casu niet gebeurde; 

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur veronderstellen eveneens dat de administratie bij het 

uitoefenen van enige weigeringbevoegdheid, zorgvuldig en redelijk te werk moet gaan, hetgeen in casu 

niet gebeurd is ; 

Deze zorgvuldigheidsplicht houdt in dat het bestuursorgaan alle rechtstreeks bij het besluit betrokken 

belangen moet afwegen en dat de voor de belanghebbende nadelige gevolgen niet onevenredig mogen 

zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen; 

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

motivering van de bestuurshandelingen, bepalen dat elke éénzijdige rechtshandeling met individuele 

strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer 

bestuurder of voor een ander bestuur, in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat de opgelegde motivering afdoende moet 

zijn; dat de in de voornoemde bepalingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft 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 zij beschikt; dat aan de door voornoemde 

wetsbepalingen opgelegde motiveringsplicht is voldaan wanneer de weigering tot machtiging duidelijk 

de redenen vermeldt waarop de beslissende overheid haar beslissing steunt en waaruit blijkt dat zij is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, dat zij die correct heeft beoordeeld en dat zij 

op grond daarvan in redelijkheid tot haar besluit is kunnen komen; 

Teneinde als afdoende kunnen beschouwd te worden dient de motivatie steun te vinden in het 

administratief dossier en alle elementen die ter kennis van de administratie werden gebracht in 

overweging te nemen. 
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De beslissing dd. 20.12.12 die de aanvraag ONONTVANKELIJK verklaart, is gemotiveerd als volgt : 

WAT BETREFT DE HEER B. “[…]” 

B. C. […] 

Het advies, dat niet overhandigd werd samen met de beslissing maar waartoe de beslissing verwijst en 

die de essentie ervan herneemt beperkt zich tot een juridische analyse van de gegevens die uit de SMG 

( standaard medische getuigschrift) van de verzoekende partij wordt afgeleid; 

Deze juridische ontleding behoort echter niet tot de bevoegdheid van de arts ambtenaar; 

Dat de loutere formele verwijzing naar rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 

ivm artikels 2 en 3 van het EVRM niet volstaat om begrijpelijk te maken op welke wijze dit gegeven 

aanleiding kan geven tot de vaststelling dat verzoekende partij tevens geen ziekte heeft die een reëel 

risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer eer geen adequate 

behandeling is in haar land van herkomst. Dat dit a fortiori geldt wanneer vooreerst deze rechtspraak 

louter formeel vermeldt wordt en dat nergens de beslissing deze rechtspraak confronteert met de 

persoonlijke, specifieke gezondheidstoestand en levensomstandigheden van de verzoekende partij ; 

Dat dit a fortiori ook geldt wanneer vastgesteld wordt dat er geen onderzoek geleid werd naar de 

mogelijkheid voor adequate behandeling , - beschikbaarheid en toegankelijkheid - in het herkomstland 

of het land van gewoonlijk verblijf; 

Dat deze vaststelling ook reeds volstaat om de beslissing nietig te maken op grond van de schending 

van de aangehaalde wetsbepalingen en beginsels en zeker de formele motiveringsplicht. 

Wanneer de gemachtigde stelt dat verzoekende partij niet voldoet aan de voorwaarden die gesteld 

worden in een wetsbepaling en deze wetsbepaling, - art 9 ter, twee situaties of drie situaties voorziet er 

ook duidelijk dient te worden uitgelegd waarom geen van deze situaties van toepassing is; 

Dat er bovendien IN CASU geen onderzoek geleid werd naar de mogelijkheid voor adequate 

behandeling in het land van herkomst of verblijf. 

Dat de RVV in de arresten dd.29.06.12 N° 83956 EN dd 06.07.2012 N° .84 293 zich reeds uitgesproken 

heeft nopens het feit dat artikel 9 ter twee verschillende situaties beoogt en dat de beslissing duidelijk 

dient uiteen te zetten waarom geen van beide van toepassing is. 

Artikel 9 ter in zijn jongste hervormde versie vereist derhalve enkel dat de vreemdeling aan een ziekte 

zou lijden en 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. 

Dat de DVZ tot in een kort verleden zijn weigeringsbeslissingen, zowel in ontvankelijkheidsfase als ten 

gronde , motiveerde door te verwijzen naar het ontbreken van een "een graad van ernst zoals vereist 

door artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, zoals geïnterpreteerd door het 

Europees Hof van de Rechten van de Mens dat een aandoening. eist die levensbedreigend is gezien de 

kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. (EHRM 27 mei 2008, 

Grote Kamer , nr. 26565105, Nv.. United Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr. 30240196, D. v. United 

Kingdom.); De RVV/CCE vernietigde meermaals deze "type" motivatie en ontwikkelde een thans vast 

geworden rechtspraak; Cfr : 

Overzicht te lezen in Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en IPR 21-12-2012 (nr.13-2012) 

http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/detailnieuwsbr.aspx?id=18030#l 

1. DVZ moet 9ter bescherming verruimen: EHRM rechtspraak werd te beperkend geïnterpreteerd en is 

niet bepalend volgens RvV 

Dienst Vreemdelingenzaken mag niet langer medische regularisatie-aanvragen afwijzen alleen omdat 

de ziekte volgens het advies van de DVZ arts "niet direct levensbedreigend is gezien de kritieke 

gezondheidstoestand ofhet zeer vergevorderd stadium van de ziekte". Sinds een half jaar beoordeelt 

DVZ 9ter aanvragen volgens deze norm, die echter niet in artikel 9ter van de Verblijfswet zelf staat maar 

die verkeerd gededuceerd werd uit rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

over art. 3 EVRM. 

In verschillende recente arresten vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zo'n beslissingen 

van DVZ (zowel onontvankelijk als ongegrond verklaringen van 9ter aanvragen): RvV nr. 92.258 van 27 

november 2012 - RvV nr. 92.397 en RvV nr. 92.444 van 29 november 2012 - RvV nr. 92.661 van 30 

november 2012 - RvV nr. 92.863 van 4 december 2012. 

Centrale stellingen in deze nieuwe RvV rechtspraak: 

• De RvV noemt de interpretatie door DVZ van de EHRM rechtspraak "te beperkend". Volgens de 

interpretatie door DVZ en de DVZ arts kan artikel 3 EVRM slechts geschonden worden "als de 

aandoening direct levensbedreigend is, gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer 

vergevorderd stadium van de ziekte". Volgens de RvV stelt het EHRM dat echter geenszins als absolute 

voorwaarde. De DVZ arts vertrekt dus van een verkeerde deductie (RvV nr. 92.397. RvV nr. 92.6611 

• De RvV stelt vast dat art. 9ter, §1, eerste lid, Vw niet (alleen) verwijst naar artikel 3 EVRM of naar 

een levensbedreiging, maar van toepassing is op 'drie verschillende situaties', namelijk op een ziekte 
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die, wanneer er geen adequate behandeling beschïkbaar is in het land van herkomst of het land van 

verblijf. 

o ofwel een reëel risico inhoudt voor het leven, 

o ofwel een reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit, 

o ofwel een reëel risico inhoudt op onmenselijke of vernederende behandeling. 

• De RvV stelt dat de hoge drempel van de EHRM rechtspraak over artikel 3 EVRM geen afbreuk kan 

doen aan de duidelijke wetsbepaling van artikel 9ter Vw. Artikel 9ter Vw biedt een ruimere bescherming 

dan direct levensbedreigende ziektes. De DVZ artsen moeten dus een ruimer onderzoek doen, en de 

DVZ beslissingen moeten ruimer gemotiveerd worden. 

Ook in de EHRM rechtspraak is niet alleen de ziekte van belang, maar ook de mogelijkheid tot 

behandeling en opvang in het herkomstland 

De RvV analyseerde de EHRM rechtspraak en concludeert dat de interpretatie daarvan door DVZ te 

beperkend is: 

• Het onderzoek naar een mogelijke schending van art. 3 EVRM betreft meer dan het louter 

beantwoorden van de vraag of het 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 EHRM heeft oog voor alle omstandigheden van dat dossier: zowel voor de algemene 

omstandigheden in het land van herkomst, als ook voor de persoonlijke situatie van een vreemdeling in 

het land van herkomst. Mogelijk geven factoren en omstandigheden op zichzelf geen aanleiding tot een 

schending van artikel 3 EVRM, maar hun combinatie wel. 

• Ook het EHRM houdt bij de motivatie van zijn arresten niet enkel rekening met het feit dat de 

vastgestelde ziekte van de betrokken vreemdeling zich heden niet in een terminale of kritieke fase 

bevindt. 

o Het EHRM sluit niet uit dat een ernstige aandoening een schending kan uitmaken van art. 3 EVRM als 

er geen behandeling voorhanden is in het herkomstland waardoor de aandoening alsnog op korte 

termijn kan evolueren naar een actuele levensbedreiging. o Het EHRM motiveert ook rekening 

houdende met de eventuele beschikbaarheid (en in mindere mate de toegankelijkheid) van een 

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

familiale opvang in het land van herkomst. 

• Uit de EHRM rechtspraak kan wel worden afgeleid dat een banale ziekte zal uitgesloten worden van 

het toepassingsgebied van artikel 3 EVRM (RvV nr. 92.397 en RvVnr. 92.661) 

Afwijzing van risico bij stopzetting behandeling in herkomstland (wegens 'geen directe bedreiging') 

schendt zorgvuldigheidsplicht fRvV 92.444) 

• De RvV ziet niet in hoe de DVZ-arts kan concluderen dat er geen sprake is van een directe 

bedreiging van het leven van de 9ter aanvrager, daar waar zijn behandelend arts een psychiater blijkt te 

zijn die expliciet stelt dat er zelfmoordrisico's zijn in geval van stopzetting van de behandeling. De DVZ 

schendt in dat geval de zorgvuldigheidsplicht. 

• Uit het administratief dossier blijkt niet dat de DVZ-arts een bijzondere expertise zou bezitten 

aangaande de behandeling van verzoekers aandoening in Rusland. Evenmin blijkt dat hij 

gecorrespondeerd zou hebben met een arts die een dergelijke expertise bezit. De DVZ-arts is evenmin 

nagegaan of de adequate behandeling beschikbaar is in het herkomstland. 

DVZ kan niet betogen dat hij enkel het advies van de DVZ-arts kon volgen waarin staat dat de 

aangehaalde aandoening niet beantwoordt aan artikel 9ter, §1, eerste lid Vw. De DVZ moet immers dit 

art. 9ter, §1, eerste lid respecteren en zo nodig de DVZ-arts verzoeken om bijkomend onderzoek te 

verrichten. 

Formele motivatieplicht DVZ + verslag van DVZ arts: 'lijdt niet aan een levensbedreigende ziekte' is 

onvoldoende (RvV 92.258) 

• Uit de medische attesten blijkt dat er een risico is dat betrokkene niet meer zal kunnen stappen. 

Artikel 9ter betreft verschillende situaties. De motivering van DVZ met betrekking tot slechts één 

element, namelijk de hoge drempel van de EHRM rechtspraak, is stéréotypé en laconiek. Deze 

motivering maakt dat de aanvrager de redenen waarom de 9ter aanvraag ongegrond is niet kent. 

De formele motivatieplicht houdt niet in dat DVZ alle argumenten van de 9ter aanvrager gedetailleerd 

moet weerleggen, maar wel dat DVZ informeert over de redenen die bepalend zijn in het nemen van de 

beslissing. 

• Uit het rapport van de DVZ-arts blijkt niet dat hij onderzocht heeft of de amputatie van het 

middenvoetsbeen en de ernstige huidaandoeningen van de linker tenen van die aard zijn dat ze een 

reëel risico vormen voor de fysieke integriteit of een reëel risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling. Het verslag van de DVZ-arts is onvoldoende als het enkel de graad van ernst conform de 

interpretatie van het EHRM onderzoekt. 

RvV over het verband tussen art. 9ter Vw en de EHRM rechtspraak 
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De RvV situeert de rechtspraak van het EHRM inzake art. 3 EVRM in het kader waarin ze tot stand 

kwam, namelijk bij geplande repatriëringen van zieke vreemdelingen. Volgens de RvV is deze 

rechtspraak niet alleen bepalend voor de toekenning van een verblijfsmachtiging volgens artikel 9ter Vw. 

De bescherming van art. 9ter Vw gaat immers verder dan deze rechtspraak van het EHRM. (In ieder 

geval gaat de bescherming van artikel 9ter Vw verder dan een te beperkende interpretatie van de 

EHRM rechtspraak door DVZ.) 

• Los van de vraag of alle begrippen vervat in art. 9ter Vw dienen gekoppeld te worden aan de 

rechtspraak van het EHRM, blijkt uit de bewoordingen van art. 9ter dat dit artikel gebaseerd is op 

concepten zoals deze gehanteerd worden door het EHRM. Ook uit de parlementaire voorbereidingen 

van art. 9ter blijkt dat de wetgever de toekenning minstens ten dele heeft willen verbinden aan het 

EVRM en de rechtspraak van het EHRM. Bijgevolg is het logisch om de rechtspraak van het EHRM 

inzake artikel 3 EVRM en de verwijdering van ernstig zieke vreemdelingen te analyseren vanaf wanneer 

bepaalde ziektes binnen het toepassingsgebied van het artikel 3 EVRM vallen (RvVnr. 92.863. RvV nr. 

92.397. RvV nr. 92.661). 

• De context van art. 3 EVRM conform het EHRM is een andere context dan deze van art. 9ter Vw. 

Het EHRM spreekt zich immers uit over de draagwijdte van art. 3 EVRM in een context van verwijdering 

(repatriëring) en niet in het kader van een aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging tot verblijf 

(RvV nr. 92.258"). 

• Verwijzend naar de wijziging van art. 9 lid 3 naar art. 9ter Vw en de omzetting van art. 15 van de 

richtlijn over subsidiaire bescherming (2004/83/EG) stelt de RvV dat de wetgever bij de formulering van 

art. 9ter breder wou gaan in de pathologieën dan wat voortvloeit uit de rechtspraak van het EHRM fRvV 

nr. 92.258"). 

Conclusie 

De RvV vernietigt DVZ beslissingen waarbij een art. 9ter aanvraag wordt afgewezen enkel omdat 

hetgeen direct levensbedreigende, kritieke gezondheidssituatie of vergevorderde (terminale) ziekte is 

(=de graad van ernst zoals deze door DVZ verkeerd gededuceerd wordt uit de EHRM rechtspraak). 

Deze interpretatie is te beperkend. Art. 9ter Vw beperkt zich niet tot het risico op een overlijden. De DVZ 

moet ook nagaan of de ziekte geen reëel risico vormt voor de fysieke integriteit of geen reëel risico op 

een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling beschikbaar is 

in het land van herkomst of het land van verblijf. Dat moet ook blijken uit de motivering van de DVZ 

beslissing en uit het verslag van de DVZ arts. 

Bron: RvV 92.258 van 27 november 2012 - RvV nr. 92.397 en RvV 92.444 van 29 november 2012 - RvV 

nr. 92.661 van 30 november 2012 - RvV 92.863 van 4 december 2012 

Bericht van Kruispunt Migratie-Integratie vzw; Dat de R.V.V. dit standpunt ook is blijven bevestigen : 

Arrest 93870 dd. 18.12.12 in de zaak 109 025/11 EN nr. 93775 van 11 december 2012 in de zaak RvV 

100 276 /11 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de ziekte niet aanvaard wordt als bevattende een reëel risico op 

een onmenselijke vernederende behandeling wanneer geen adequate behandeling in het land van 

herkomst voorhanden is. Uit het administratief dossier blijkt dat niet werd onderzocht of er voor de 

medische problematiek van de verzoekende partij een adequate behandeling bestaat. Voorts blijkt 

impliciet uit de motieven van. de bestreden beslissing dat de medische problematiek niet van die aard is 

dat deze een levensbedreigende aandoening is. De bestreden beslissing stelt dat er geen sprake Is van 

een kritieke gezondheidstoestand of een zeer gevorderd stadium van de ziekte. Uit dit gegeven leidt de 

bestreden beslissing af dat de ziekte niet beantwoordt aan een ernst vooropgesteld door artikel 3 

EVRM. Voorts blijkt uit het medisch advies niet dat de verzoekende partij lijdt aan een banale ziekte. Het 

medisch advies verwijst voor de bepaling van de ernst van de ziekte naar de rechtspraak van het 

Europese Hof vervat in artikel 3 EVRM. eveneens erbij meldend dat de ziekte noch levensbedreigend Is, 

het noch een kritieke gezondheidstoestand betreft of een zeer vergevorderd stadium van een ziekte, om 

op basis van dit gegeven te besluiten dat het niet gaat om een ziekte in de zin van artikel 9ter, § 1. 

eerste lid van de vreemdelingenwet 

Uit het hierboven vermeld advies van de arts-adviseur waarnaar de bestreden beslissing verwijst. blijkt 

uitdrukkelijk dat niet werd nagegaan of de ziekte van de verzoekende partij een reëel risico inhoudt op 

onmenselijke en vernederende behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in 

het land van herkomst. Uit artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet kan immers niet worden 

afgeleid dat indien een vreemdeling niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico is voor het leven van de 

patiënt of niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico is voor de fysieke integriteit van de patiënt of een 

ziekte heeft die ernstig Is zonder dat deze levensbedreigend is, de gezondheidstoestand kritiek maakt of 

de ziekte niet een zeer gevorderd stadium" kent dat hij niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico 

inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling doordat er geen adequate behandeling 

beschikbaar is in het land Van herkomst, te meer daar uit niets blijkt dal de verzoekende partij lijdt aan 

een banale aandoening of ziekte. 
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Verwerende partij kan te dezen niet dienstig verwijzen naar de rechtspraak van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens (EHRM) en de voorbereidende werken in verband met artikel 9 ter van de 

vreemdelingenwet en in essentie betogen dat de hoge drempel voorzien in de In de nota aangehaalde 

rechtspraak van het EHRM - d.w.z. de aandoening dient levensbedreigend te zijn gezien de kritieke 

gezondheidstoestand of een ver gevorderd stadium van de ziekte - bepalend is bij de toepassing van 

artikel 9ter Van de vreemdelingenwet, aangezien dit geen afbreuk kan doen aan een duidelijke 

wetsbepaling die drie verschillende situaties beoogt. Los van de vraag of alle begrippen vervat In artikel 

9ter van de vreemdelingenwet dienen te worden gekoppeld aan de rechtspraak van het Europese Hof 

van de Rechten van de Mens, blijkt uit de bewoordingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet dat 

dit artikel is gebaseerd op concepten als deze worden gehanteerd door het EHRM. De bewoordingen 

"reëel risico" en "een onmenselijke of vernederende behandelingen van artikel 9ter, § 1 van de 

vreemdelingenwet sluiten zeer nauw aan bij de bewoordingen van artikel 3 van het EVRM. Ook uit de 

parlementaire voorbereidingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet blijkt dat de wetgever de 

toekenning van een verblijfsmachtiging om medische redenen minstens ten dele heeft willen verbinden 

aan het EVRM en de rechtspraak van hel EHRM. Bijgevolg Is het logisch om de rechtspraak van het 

EHRM Inzake artikel 3 van het EVRM en de verwijdering van ernstig zieke vreemdelingen te analyseren 

teneinde na te gaan vanaf wanneer bepaalde ziektes binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van 

het EVRM vallen. 

Niettegenstaande het gegeven dat het EHRM tot op de dag van vandaag enkel een schending van 

artikel 3 van het EVRM heeft weerhouden in een situatie waarin er sprake was van een kritieke en 

vergevorderde gezondheidstoestand, stelt het EHRM het voorhanden zijn van een actuele directe 

levensbedreiging niet voorop als een absolute voorwaarde opdat een schending van artikel 3 van het 

EVRM kan worden vastgesteld. In het arrest N. 1. het Verenigd Koninkrijk (EHRM 27 mei 2008, nr. 

26565/05) bepaalt de Grote Kamer welke ziektes onder het toepasssingsgebied van artikel 3 van het 

EVRM kunnen ressorteren "the same principles must apply in relatlon to the expulsion of any parson 

afflicted with any serious naturally occurring physical or mental ilness which may causs suffering, pain 

and reduces life expectancy and require specialised médical treatment which may not be so readily 

available in the applicants country of origin or which may be available only at substantial cost (de 

principes van artikel 3 van het EVRM zijn van toepassing op de uitwijzing van elke persoon die lijdt aan 

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

levensverwachting kan veroorzaken en die een gespecialiseerde medische behandeling behoeft die 

mogelijk niet beschikbaar is in het land van herkomst of enkel tegen een aanzienlijke kost). Het Hof 

heeft geenszins uitgesloten dat ernstige aandoeningen een schending kunnen uitmaken van artikel 3 

van het EVRM indien er geen behandeling voorhanden is in het land van herkomst waardoor deze 

aandoeningen alsnog op korte termijn zullen evolueren naar acute levensbedreiging. Uit de rechtspraak 

van hel EHRM Inzake de verwijdering van zieke vreemdelingen blijkt dat hel Hof, bij zijn beoordeling 

inzake artikel 3 van het EVRM, geenszins als absolute voorwaarde steil dat de gezondheidstoestand 

actueel direct levens bedreigend dient te zijn. Het critérium dat het EHRM. hanteert is of er sprake is van 

zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zijn". Hierbij dient allereerst vast te staan dat het een aandoening betreft die een voldoende ernst heeft 

opdat deze aanleiding kan geven tot een schending van artikel 3 van het EVRM, m.a.w. een banale 

ziekte zal uitgesloten worden van het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM. In zijn beoordeling 

van artikel 3 van het EVRM weegt het EHRM het volgende af: de beschikbaarheid van de vereiste 

zorgen en de medicatie in het herkomsland en, in mindere mate, de toegankelijkheid van de vereiste 

medische behandeling en zorgen in het land waarnaar de vreemdeling zal worden uitgewezen. Indien 

hierover gegevens bekend zijn wordt ook onderzocht of er nog familie aanwezig was en of er opvang 

voorhanden was in het land van herkomst en of er sprake is van een kritieke of vergevorderde 

gezondheidstoestand. Het onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 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 hetzij hem blootstelt aan een reëel risico op onmenselijke en vernederende behandeling. 

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 dit artikel. Aldus motiveert het Hof in zijn 

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 dele zin EHRM 29 mei 1998, nr. Karara v. Finland 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, sec v. Zweden 
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(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 24 juni 2003, nr. 13669103, Henao v. Nederland 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM, 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 25 november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan v. Nederland 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 17 januari 2006, nr. 50278/99, Aot/lml 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-Eka/e Mwanje v. België, par. 81 e.v.). 

Aldus blijkt dat de ambtenaar-geneesheer door enkel te onderzoeken of de aandoeningen direct 

levensbedreigend zijn, in de zin dat er sprake is van een kritieke gezondheidstoestand of een 

vergevorderd stadium van de ziekte, zonder verder onderzoek naar de mogelijkheden van een 

behandeling in het land van herkomst de rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 van het EVRM bij 

de verwijdering van zieke vreemdelingen, te beperkend interpreteert. 

De bestreden beslissing steunt op een deductie van de arts-adviseur die geen steun vindt in artikel 9ter, 

§1, eerste lid van de vreemdelingenwet. Er werd in strijd met artikel 9ter, §1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet niet nagegaan of er in hoofde van verzoekende partij geen sprake is van een ziekte 

of aandoening die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling doordat er 

geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. De zorgvuldigheidsplicht is 

geschonden in het licht van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet. Het middel is in de 

aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing ; 

Dat in de huidige aangevochten beslissing dd ;06.02.2013 de DVZ thans steeds tot hetzelfde besluit 

meent te kunnen komen, steeds zonder onderzoek naar de mogelijkheden tot een adequate 

behandeling, door te stellen : 

« Om van een mensonterende en vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is 

te kunnen spreken in de zin van artikel 3 van het EVRM en artikel 9 ter Vw. is bijgevolg niet enkel 

doorslaggevend dat er geen behandeling beschikbaar is in het land van herkomst, doch dient daarbij 

EVENEENS reeds actueel sprake te zijn van een kritieke gezondheidstoestand of een 

levensverwachting die op korte termijn in het gedrang is, zodat het vaststellen van het kennelijk en 

manifest ontbreken van dergelijk ernstig actueel gevaar voor de gezondheid ruimschoots volstaat om 

deze toepassingsvoorwaarde van artikel 9 §1 en van artikel 3 uit te sluiten." 

De DVZ voert thans de nieuwe notie van "eveneens" actueel sprake (te zijn )van een kritieke 

gezondheidstoestand of een levensverwachting die op korte termijn in het gedrang is," en maakt hiervan 

een voorafgaande voorwaarde EN THANS CUMULATIEVE die dient te worden vervuld vooraleer zou 

moeten overgegaan worden naar een onderzoek naar de mogelijkheden tot adequate behandelingen in 

het land van herkomst of van verblijf. 

Hierbij stelt de beslissing en de ambtenaar geneesheer een bijkomende eis en/of voorwaarde die niet te 

lezen staat in artikel 9 ter van de wet van 15.12.80. 

Artikel 9 ter van de wet van 15.12.1980 vereist geenszins en beoogt ook niet alleen situaties waarin de 

aandoening " direct levensbedreigend zou zijn", waarin een "vitaal orgaan" zou moeten aangetast zijn. 

Artikel 9 ter van de wet van 15.12.1980 vereist evenmin dat er "actueel sprake (is )van een kritieke 

gezondheidstoestand of een levensverwachting die op korte termijn in het gedrang is," Dit is reeds van 

de loutere lezing van de tekst van artikel 9 ter af te leiden ? De beslissing dient derhalve vernietigd te 

worden; dat de beslissing kennelijk artikel 9 ter van de wet van 15.12.1980 schendt ; Dit artikel, laatste 

versie , luidt als volgt : 

"Artikel 9ter […] 

Artikel 9 ter in zijn jongste hervormde versie vereist derhalve enkel dat de vreemdeling aan een ziekte 

zou lijden en 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. 

Door te stellen en te verwijzen naar de noodzakelijkheid dat er sprake zou zijn van een eveneens " 

(actuele) kritieke gezondheidstoestand of een levensverwachting die op korte termijn in het gedrang is" 

en hiervan een ontvankelijkheidvoorwaarde te maken , stelt de beslissing en de ambtenaar geneesheer 

een bijkomende eis en/of voorwaarde die niet te lezen staat in artikel 9 ter van de wet van 15.12.80. 

Daargelaten de vraag of de DVZ terecht of ten onrechte in zijn beslissing alle begrippen vervat In artikel 

9ter van de vreemdelingenwet meent te moeten koppelen aan de rechtspraak van het Europese Hof van 

de Rechten van de Mens, 

De beslissing dient derhalve vernietigd te worden; 

Dat uit de nieuwe versie van artikel 9 ter , INBEGREPEN "3 -4° , zoals vervangen door artikel 187 van 

de wet van 29.12.2010, en gewijzigd door de wet van 08.01.12 geenszins blijkt dat de ratio legis of 

filosofie van artikel 9ter gewijzigd zou zijn geweest: Dat de arts ambtenaar zich tot een algemene 

beoordeling beperkt, die niet een van medische aard is; Dat hij geenszins een medische uitleg of 

verklaring geeft waarom hij van oordeel is dat verzoekende partij , wegens medische gronden, niet zou 

lijden aan een ernstige aandoening , en dit in tegenstelling tot de vaststellingen en het besluit van de 
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behandelende arts; Dat verzoekende partij tevens het volgende liet gelden in haar aanvraag steunende 

op artikel 9 ter 09.08.2012 

Dat de heer B. C. aan verscheidene ernstige ziekten lijdt, zoals blijkt uit de medische attesten model 

DVZ van dokter M. B. dd 30.07.2012 en 09.04 12 . 

Dat de Heer B. gehospitaliseerd werd wegens een ernstige hartaandoening tussen 28.03.2012 en 

03.04.2012 en heel recent tussen 06.07.2012 en 11.07.2012. 

Dat hij heel specifiek behandeld dient te worden en ook dient te blijven behandeld zoals duidelijk blijkt 

uit de aanvraag van cardioloog D. dd 12.04.2012 tot terugbetaling van de specialiteit " PLAYIX" die hij 

minstens gedurende één jaar nodig heeft, bovenop een reeks andere geneesmiddelen, die hij 

levenslang dient te nemen; Dat het voor verzoekende partij vitaal is deze behandeling verder in België 

te krijgen ;" Dat, onverminderd het feit dat de beslissing een bijkomende voorwaarde toevoegt aan 

artikel 9 ter van de wet van 15.12.1980, het de Staatssecretaris en de arts ambtenaar behoorde de 

reden aan te geven waarom de aandoeningen waaraan verzoekende partij lijdt, " kennelijk" geen ziekten 

zouden zijn die in aanmerking dienen worden genomen in het kader van artikel 9 ter van de wet van 

15.12.80. Geen van beiden geeft enige verklaring nopens dit kennelijk karakter; Daar waar de ziekte 

prima facie, zeer ernstig is : 

Dat de RW zich reeds uitgesproken heeft nopens het nodige onderscheid dat dient te worden gemaakt 

tussen de vereisten van artikel 9 ter van de wet van 15.12.1980 en de criteria die weerhouden werden 

door het EHRM met betrekking tot de toepassing van artikel 3 van EVRM/ nr. 93775 van 11 december 

2012 in de zaak RvV 100 276 /11 “[…]” 

Dat de RVV eveneens het volgende oordeelde in een gelijksoortig geval : 

Arrêt n° 93 419 du 13 décembre 2012 dans l'affaire 107 343 / III « […] » 

Dat men geenszins inziet waarom de aangevulde maar steeds gestereotypeerde motivering van de DVZ 

, die nog een bij-bijkomende vereiste stelt voor de toepassing van artikel 9 ter Vw. van aard zou zijn om 

deze rechtspraak te wijzigen; dat de beslissing de aangehaalde middelen en geviseerde beginsels en 

wetbepalingen schendt en dient te worden vernietigd ; 

de beslissing stelt verder doch ondergeschikt : 

"2 Artikel 9 ter voorziet onder andere op straffe van onontvankelijkheid dat het standaard medisch 

getuigschrift (SMG) dat als bijlage van het KB van 24.01.2011 werd gepubliceerd, bij de initiële 

aanvraag dient overmaakt te worden, en de ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte 

behandeling moet vermelden. 

Deze beoordeling door de ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde, opgelegd als ontvankelijkheidsvoorwaarde van de aanvraag via artikel 9ter, kan bijgevolg 

enkel gaan over het SMG - indien aanvraag >16/02/2012: een SMG dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag - dat bij de aanvraag gevoegd werd en over de 

eventuele bijlagen waarnaar in dit SMG verwezen wordt, op voorwaarde dat deze een aanvulling zijn 

van de op het SMG vermelde inlichtingen. 

Inderdaad maakt betrokkene in zijn aanvraag 9ter ook een standaard medisch getuigschrift over 

gedateerd op 30.04.2012. De aanvraag werd echter ingediend op 09.08.2012, dus na de 

invoegintreding op 16.02.2012 van de wet van 08.01.2012, en kan bijgevolg niet anders dan 

onontvankelijk worden verklaard overeenkomstig art 9ter §1, 48 lid en art 9ter §3-3° van de wet van 

15.12.1980, gezien het standaard medisch getuigschrift ouder is dan drie maanden voorafgaand aan de 

aanvraag. Bovendien werd geen enkel ander medisch getuigschrift voorgelegd dat werd opgesteld 

conform het model van het standaard medisch getuigschrift. Aangezien alle 

ontvankelijkheidsvoorwaarden dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de indiening van de initiële 

aanvraag, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te worden (Arrest 214.351 RvS d.d. 30.06.2011). 

Op het standaard medisch getuigschrift dd 30.07.2012 wordt verwezen naar bijlagen. Deze bijlagen 

kunnen echter niet mee in overweging worden genomen overeenkomstig art 9ter §1, 48 lid, aangezien 

deze bijlagen ouder zijn dan drie maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag.. » 

• Dit onderdeel van de motivatie schendt de formele motiveringsplicht en is alleszins niet afdoende, zij is 

bovendien volledig onverstaanbaar voor verzoekende partij , voornamelijk gelet op de termen van de 

eerste motivatie en de interne tegenstrijdigheid die de 2de motivatie inhoudt; 

• Vooreerst kan uit de lezing van de motivatie absoluut niet worden verstaan of nagegegaan, welke 

documenten al dan niet vooreerst medegedeeld, verder onderzocht werden door de arts-Ambtenaar. 

• De motivering is verward en laat evenmin toe na te gaan of dit onderdeel de beslissing is van de 

attaché of van de arts, van zodra vastgesteld wordt dat dit onderdeel niet verwijst naar het medisch 

advies maar dat de motivatie nochtans stelt "Deze beoordeling door de ambtenaar-geneesheer of een 

geneesheer aangeduid door de minister of zijn gemachtigde, opgelegd aïs ontvankelijkheidsvoorwaarde 

van de aanvraag via artikel 9ter, kan bijgevolg enkel gaan over het SMG - indien aanvraag >16/02/2012: 

een SMG dat niet ouder is dan drie maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag - dat bij de 
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aanvraag gevoegd werd en over de eventuele bijlagen waarnaar in dit SMG verwezen wordt; op 

voorwaarde dat deze een aanvulling zijn van de op het SMG vermelde inlichtingen. " 

• Deze motivering steunt tevens op foutieve feitelijke gegevens 

• Verzoekende partij heeft , naast haar identiteitsdocumenten , op 09.08.2012 de volgende 

documenten overgemaakt , samen met haar aanvraag tot medische regularisatie 9 ter 

• VOOR DE HEER B. : 

• medisch attest model DVZ dokter M. B. dd. 30.07.2012 

• medisch attest model DVZ dokter M. B. dd. 09.04.2012 

• AANVRAAG SPECIALITEIT DOKTER D. CARDIOLOOG DD. 12.04.2012 

• HOSPITALISATIEVERSLAGDD 13.04.2012 

Dat dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij niet enkel en alleen en SMA dat geen 3 maand 

oud heeft voorgelegd, doch ook verdere nuttige informaties ivm haar ziekte, vermits artikel 9 ter §1 

eveneens stelt "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." 

De beslissing blijft in gebreke op een verstaanbare manier te zeggen, aan welke wettelijke voorwaarde 

(en) , het in tempore ratione "goed" SMA, nl dat van 30.07.12, niet zou voldaan: 

Het gegeven dat op dit SMA "verwezen wordt naar bijlagen", enig verwijt of gebrek die bij name wordt 

aangegeven,. is geen afdoende motivering, vermits art 9.3 nergens verbiedt, wel integendeel, dat 

bijkomende informatie wordt gegeven. Dit kan ook onder welke vorm gebeuren, vermits de wet niets 

verbiedt. Bijlagen, bloedanalysen, RX onderzoeken enz : de wet sluit die niet uit voor zover zij "nuttig" 

zijn om tot een correcte appreciatie te geraken. 

Het gegeven dat deze bijlagen ouder zouden zijn dan drie maand is geen reden die vermeld wordt door 

artikel 9 ter als mogelijke onontvankelijkheidsreden, die ook limitatief worden opgesomd. De motivering 

schendt derhalve de aangehaalde middelen en is ook niet afdoende; 

In ondergeschikte orde haalt verzoekende partij de interne tegenstrijdigheid van de 2 groepen motivatie 

aan : - in groep 1 probeert verwerende partij minstens de indruk te wekken dat allerminst tot een 

nauwkeurig onderzoek van alle elementen werd overgegaan om toch tot het ( heel ernstig) besluit te 

komen dat de ziekte buiten het toepassingsgebied valt van artikel 9ter, terwijl uit groep 2 blijkt dat niet 

alle elementen eens onderzocht werden; 

Dit is niet ernstig en schendt tevens de aangehaalde middelen ;. 

Wat betreft B. M. : 

Het besluit van de DVZ stemt niet overeen met de feitelijke gegevens van het administratief dossier.” 

 

Verzoekers voeren in hun enig middel onder meer de schending aan van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De relevante bepalingen van dit artikel luiden 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. […] 

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. […] 

§2 […] 

§3  

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

1°[…]; 

2°[…]; 

3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; 

4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een 

ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk; 

5° […]” 
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3.1. De Raad stelt vast dat wat betreft de medische elementen aangehaald voor B.C., de thans 

bestreden onontvankelijkheidsbeslissing steunt op twee gronden, met name zowel op artikel 9ter, § 3, 3° 

als op artikel 9ter, § 3, 4°. Enkel indien rechtmatige kritiek wordt gegeven op de beide 

onontvankelijkheidsgronden, kan dit tot de vernietiging van de bestreden beslissing leiden. 

 

Wat betreft de onontvankelijkheidsgrond, gestoeld op artikel 9ter, § 3, 3° van de Vreemdelingenwet wijst 

de gemachtigde er in de bestreden beslissing op dat verzoekers in hun aanvraag “ook” een standaard 

medisch getuigschrift hebben overgemaakt gedateerd op 30 april 2012. Nu de aanvraag werd ingediend 

op 9 augustus 2012 is dit standaard medisch getuigschrift te oud. De gemachtigde stelt echter enerzijds 

dat de “aanvraag niet anders dan onontvankelijk [kan] worden verklaard” nu “bovendien […] geen enkel 

ander medisch getuigschrift [werd] voorgelegd dat werd opgesteld conform het model van het standaard 

medisch getuigschrift” en anderzijds verder “op het standaard medisch getuigschrift dd 30.07.2012 

wordt verwezen naar bijlagen. Deze bijlagen kunnen echter niet mee in overweging worden genomen 

overeenkomstig art. 9ter §1, 4
e
 lid, aangezien deze bijlagen ouder zijn dan drie maanden voorafgaand 

aan de indiening van de aanvraag”.  

 

Verzoekers menen dat deze motivering de formele motiveringsplicht schendt en wijzen op de interne 

tegenstrijdigheid die deze motivering inhoudt. Ze benadrukken dat ze voor de heer B. een standaard 

medisch getuigschrift van 30 juli 2012 hebben voorgelegd en dat de bestreden beslissing in gebreke 

blijft op een verstaanbare manier te zeggen aan welke wettelijke voorwaarden dit “in tempore ratione 

goed” standaard medisch getuigschrift van 30 juli 2012 niet zou voldoen.  

 

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft 

tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de 

bestreden bestuurshandeling 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 administratieve 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 enerzijds dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan 

het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 

159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 

172.777) en anderzijds dat de motivering draagkrachtig moet zijn, hetgeen wil zeggen dat de motivering 

voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig moet zijn (RvS 31 

augustus 2009, nr. 195.654). 

 

De Raad kan verzoekers volgen in het voormeld samengevat betoog. Ook al kon de gemachtigde, zoals 

verweerder in de nota opmerkt, terecht vaststellen dat het standaard medisch getuigschrift van 30 april 

2012 te oud was, dan nog kon de gemachtigde op die grond niet de gehele aanvraag onontvankelijk 

verklaren nu er wel degelijk eveneens een standaard medisch getuigschrift van 30 juli 2012 werd 

voorgelegd, dat overigens eveneens door de arts-adviseur werd onderzocht. De gemachtigde erkent 

enerzijds het feit dat dit getuigschrift werd voorgelegd, maar stelt desondanks op tegenstrijdige wijze dat 

er geen enkel ander medisch getuigschrift werd voorgelegd dat werd opgesteld conform het model van 

het standaard medisch getuigschrift. Verzoekers wijzen dus terecht op een tegenstrijdige motivering en 

op het feit dat niet kan begrepen worden aan welke voorwaarden het voldoende recent standaard 

medisch getuigschrift van 30 juli 2012 niet zou voldoen. De motivering kan niet als afdoende worden 

beschouwd. 

 

Bovendien en ten overvloede kunnen verzoekers eveneens gevolgd worden waar zij aanvoeren dat 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet niet vereist dat de bijlagen bij een standaard medisch getuigschrift 

zelf eveneens niet ouder mogen zijn dan 3 maanden voorafgaandelijk aan de aanvraag. Artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet voorziet immers enkel vormvereisten wat betreft het standaard medisch 

getuigschrift en niet wat betreft eventuele bijlagen. Bovendien volgt de Raad verweerder in de nota niet 

waar hij laat uitschijnen dat uit de aanvraag zou blijken dat de bijlagen 5 en 6 aangaande “aanvraag 

specialiteit dokter D. cardioloog dd. 12.04.2012” en “hospitalisatieverslag dd. 13.04.2012” moeten 

beschouwd worden als bijlagen bij het te oude standaard medisch getuigschrift en niet eventueel als 

bijlagen zouden kunnen worden beschouwd bij het voldoende recent standaard medisch getuigschrift. 

Op geen van beide standaard medische getuigschriften wordt immers naar bijlagen verwezen.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt aangenomen wat betreft de 

onontvankelijkheidsgrond gestoeld op artikel 9ter, § 3, 3° van de Vreemdelingenwet. 
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3.2. Aangaande de onontvankelijkheidsgrond gestoeld op artikel 9ter, § 3, 4° iuncto artikel 9ter, § 1 van 

de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoekers verwijzen naar hun aanvraag waaruit zou blijken dat verzoeker lijdt aan een ernstige 

hartaandoening waarvoor hij recent werd gehospitaliseerd en waarvoor hij levenslang geneesmiddelen 

dient te nemen. Zij voeren aan dat de loutere formele verwijzing naar de rechtspraak van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens in verband met de artikelen 2 en 3 van het EVRM niet volstaat om 

begrijpelijk te maken op welke wijze dit gegeven aanleiding kan geven tot de vaststelling dat verzoeker 

eveneens geen ziekte heeft die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het herkomstland. Verzoekers vervolgen dat 

wanneer de gemachtigde stelt dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden in een 

wetsbepaling en deze wetsbepaling, artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, twee of drie situaties 

voorziet, er ook duidelijk uitgelegd moet worden waarom geen van deze situaties van toepassing is. 

Verzoekers verwijzen hierbij in extenso naar verscheidene arresten van de Raad waarin wordt gesteld 

dat artikel 9ter twee verschillende situaties beoogt en dat de beslissing duidelijk dient uiteen te zetten 

waarom geen van beide van toepassing is. Ze benadrukken dat de gemachtigde geen medische 

regularisatie-aanvragen mag afwijzen alleen omdat de ziekte volgens het advies niet direct 

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

ziekte en dat deze hoge norm niet in artikel 9ter van de “Verblijfswet” zelf zou staan maar verkeerdelijk 

gededuceerd werd uit rechtspraak van het EHRM over artikel 3 van het EVRM. Ze vervolgen dat artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet zich niet beperkt tot het risico op overlijden en dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken ook moet nagaan of de ziekte geen reëel risico vormt voor de fysieke integriteit of 

op een onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling 

beschikbaar is in het herkomstland, hetgeen moet blijken uit de motivering van de bestreden beslissing 

en uit het verslag van de arts-adviseur.  Verzoekers citeren uit de eerste thans bestreden beslissing 

waarin de gemachtigde heeft gesteld “om van een mensonterende behandeling wanneer er geen 

adequate behandeling is te kunnen spreken in de zin van artikel 3 van het EVRM en artikel 9ter Vw. is 

bijgevolg niet enkel doorslaggevend dat er geen behandeling beschikbaar is in het land van herkomst, 

doch dient daarbij eveneens reeds actueel sprake te zijn van een kritieke gezondheidstoestand of een 

levensverwachting die op korte termijn in het gedrang is, zodat het vaststellen van het kennelijk en 

manifest ontbreken van dergelijk ernstig actueel gevaar voor de gezondheid ruimschoots volstaat om 

deze toepassingsvoorwaarde van artikel 9 §1 en van artikel 3 van het EVRM uit te sluiten.” Ze 

benadrukken het woord “eveneens” en menen dat door voorafgaandelijk en op cumulatieve wijze te 

vereisen dat er actueel sprake moet zijn van een kritieke gezondheidstoestand zowel de gemachtigde 

als de ambtenaar-geneesheer een bijkomende eis opleggen die niet te lezen valt in artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Dit houdt volgens verzoekers een schending in van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet  

 

Artikel 9ter, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet voorziet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf niet 

ontvankelijk wordt verklaard “indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer 

aangewezen door de minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet 

beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen 

van een machtiging tot verblijf in het Rijk”. 

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat een machtiging tot verblijf bij de 

minister of zijn gemachtigde kan worden aangevraagd door “(d)e 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”. 

 

Deze laatste bepaling houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in die onafhankelijk van elkaar 

moeten worden getoetst. De duidelijke bewoordingen van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet, waarin de verschillende mogelijkheden naast elkaar zijn geplaatst, vergen geen 

nadere interpretatie en laten geenszins toe te besluiten dat indien er geen reëel risico is voor het leven 

of de fysieke integriteit van de betrokkene, er dan ook geen reëel risico is op een onmenselijke of 

vernederende behandeling door een gebrek aan adequate behandeling in het land van herkomst (cf. 

RvS 19 juni 2013, nr. 223.961, RvS 28 november 2013, nrs. 225.632 en 225.633 en RvS 16 oktober 

2014, nr. 228.778). Het gaat om verschillende hypotheses waarvan de laatste losstaat van en verder 

gaat dan de voorziene hypotheses inzake een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 
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fysieke integriteit die de basisvereiste voor de toepassing van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens (hierna verkort het EVRM) (cf. RvS 28 november 2013, nrs. 

225.632 en 225.633 en RvS 29 januari 2014, nr. 226.651) omvatten en de zogenaamde hoge drempel 

bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna verkort het 

EHRM), die zich in se beperkt tot de gevallen waarin de aandoening een risico inhoudt voor het leven 

gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. Concreet houdt 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in dat er enerzijds gevallen zijn van een vreemdeling die actueel 

lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn fysieke 

integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de fysieke integriteit moet 

imminent aanwezig zijn. Anderzijds is er het geval van de vreemdeling waarbij er actueel geen reëel 

risico is voor diens leven of fysieke integriteit maar die, indien er geen adequate behandeling 

voorhanden is voor zijn ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het 

risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval 

geen acute levensbedreigende ziekte, er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de 

ingeroepen ziekte of aandoening (cf. RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073). 

 

De vermelding in de memorie van toelichting bij de wet van 15 september 2006, dat artikel 9ter in de 

Vreemdelingenwet invoegt, dat het onderzoek van de vraag of er een gepaste en voldoende 

behandeling is in het land van oorsprong of verblijf, geval per geval gebeurt, rekening houdend met de 

individuele situatie van de aanvrager, en geëvalueerd wordt binnen de limieten van de rechtspraak van 

het EHRM (Parl.St. Kamer, DOC 51, 2478/001, 34), doet geen afbreuk aan de niet voor interpretatie 

vatbare tekst van de wet zelf, die - althans voor wat betreft de hypothese van een vreemdeling die lijdt 

aan een ziekte die 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 - een autonome, 

nationale bepaling is (cf. RvS 16 oktober 2014, nr. 228.778 en RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 

229.073). 

 

De omstandigheid dat artikel 3 van het EVRM als hogere norm ten aanzien van de Vreemdelingenwet 

geldt en mogelijkerwijze een lagere vorm van bescherming voorziet, vormt geen beletsel voor de 

toepassing van artikel 9ter, § 1, eerste lid van die wet zoals hierboven beschreven. Het EVRM bevat 

immers minimumnormen en belet geenszins een ruimere bescherming in de interne wetgeving van de 

verdragspartijen (cf. RvS 19 juni 2013, nr. 223.961 en RvS 28 november 2013, nrs. 225.632 en      

225.633). Artikel 53 van het EVRM laat immers aan de lidstaten de mogelijkheid om aan eenieder die 

ressorteert onder hun rechtsmacht een ruimere bescherming te bieden dan deze vereist door het 

Verdrag. 

 

Verweerder wijst in de nota met opmerkingen op de gebruikte concepten in zowel artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet als de rechtspraak van het EHRM en op de parlementaire voorbereidingen van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, om te stellen dat de wetgever de toekenning van een 

verblijfsmachtiging om medische redenen volledig heeft willen verbinden met het EVRM en meer 

specifiek de rechtspraak van het EHRM betreffende de verwijdering van ernstig zieke vreemdelingen. 

Hij gaat uitgebreid in op deze rechtspraak van het EHRM. Dit alles laat, zoals verzoekers terecht 

aanstippen, de Raad evenwel niet toe om te oordelen dat de hoge drempel bepaald door de rechtspraak 

van voormeld Hof – meer bepaald de aandoening houdt een risico voor het leven in gezien de kritieke 

gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte – de toepassing van het gehele 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet inperkt of bepalend is voor de gehele toepassing van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet. Het toepassingsgebied van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet valt niet 

samen met die situaties waarin volgens het EHRM een uitwijzing strijdig is met artikel 3 van het EVRM. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekers geheel terecht opmerken dat in de bestreden beslissing de 

gemachtigde een bijkomende eis stelt die geen steun vindt in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet door 

voor de tweede hypothese, met name het reëel risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling indien geen adequate behandeling bestaat in het herkomstland eveneens te vereisen dat 

er heden een vergevorderd, kritiek, dan wel terminaal of levensbedreigend stadium van de aandoening 

moet zijn. Ook uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt weliswaar dat hij de eerste hypothese 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet heeft onderzocht door vast te stellen dat het hartinfarct nu 

geen onmiddellijk gevaar meer inhoudt voor het leven en de fysieke integriteit nu het geen kritieke 

gezondheidstoestand en evenmin een zeer vergevorderd stadium van de ziekte betreft en geen enkel 

vitaal orgaan in een dergelijke toestand is, dat het leven onmiddellijk in gevaar is. Doch wat betreft de 

tweede hypothese, nl. het risico op een mensonterende of vernederende behandeling wanneer er geen 

adequate behandeling is in het herkomstland, blijkt dat de ambtenaar-geneesheer zich eveneens louter 



  

 

 

RvV  X - Pagina 17 

heeft beperkt tot de vaststelling dat er sprake is van een “kennelijk en manifest ontbreken van een 

ernstig actueel gevaar voor de gezondheid” om betrokkene zowel van het toepassingsgebied van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet als van het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM uit te sluiten. 

Uit het standaard medisch getuigschrift van 30 juli 2012 blijkt dat verzoeker werd gehospitaliseerd voor 

een hartinfarct en dat hij volgens de behandelende arts tal van medicijnen nodig heeft, levenslang dient 

behandeld te worden, opgevolgd moet worden door een cardioloog en dat het risico bij stopzetting van 

de behandeling een nieuw infarct en overlijden is. De ambtenaar-geneesheer heeft niet gesteld dat deze 

medicamenteuze behandeling en cardiologische opvolging niet nodig zouden zijn, dermate dat het 

ontbreken ervan in het herkomstland geen reëel risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling kan betekenen, doch heeft met betrekking tot de tweede hypothese van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet zich nog steeds beperkt tot de vaststelling dat het kennelijk en manifest ontbreken 

van een ernstig actueel gevaar voor de gezondheid volstaat om betrokkene van het toepassingsgebied 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet uit te sluiten. Deze bewoordingen laten enkel toe vast te 

stellen dat de ambtenaar-geneesheer van oordeel is dat het vaststellen van het ontbreken van een 

actueel en reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit volstaat om de betrokkene uit te sluiten van 

het gehele toepassingsgebied van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Dit wordt ook bevestigd door 

de verwijzing in dit verband naar artikel 3 van het EVRM en het gestelde in de bestreden beslissing zelf 

dat de vaststelling van de ambtenaar-geneesheer dat er geen sprake is van een ernstig actueel gevaar 

voor de gezondheid in de zin dat er actueel geen sprake is van een kritieke gezondheidstoestand of een 

levensverwachting die op korte termijn in het gedrang is, volstaat om “overtuigend te besluiten dat de 

betrokkene kan uitgesloten worden van de toepassing artikel 3 van het EVRM en bijgevolg ook van de 

toepassing van 9ter van de Vreemdelingenwet”. 

 

Waar verweerder in de nota nog stelt dat uit artikel 9ter van de Vreemdelingenwet niet blijkt dat steeds 

de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische behandeling dienen te worden nagegaan, kan 

de Raad volgen, doch dit neemt niet weg dat wel een onderzoek naar beide hypotheses moet blijken uit 

het advies van de ambtenaar-geneesheer en dat bijgevolg indien de arts-adviseur afziet van een 

onderzoek naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de in het Rijk genoten medische 

behandeling in het herkomstland, dit niet louter kan gestoeld worden op het feit dat de ziekte niet 

voldoet aan de vereisten van de eerste hypothese vervat in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, zoals 

in casu. 

 

Een schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet wordt in de aangegeven mate aangenomen. 

 

Nu beide onontvankelijkheidsgronden met betrekking tot de medische elementen aangehaald voor B.C. 

met een onwettigheid zijn behept, leidt dit tot de vernietiging van de eerste bestreden beslissing. 

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de eerste 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door verweerder. 

 

Het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de tweede en derde bestreden beslissing is onontvankelijk. 

Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 

2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot 

schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door verweerder. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 18 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 6 februari 2013 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 onontvankelijk verklaard wordt, wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 6 februari 2013 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 

onontvankelijk verklaard wordt, is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de bevelen om het 

grondgebied te verlaten van 6 februari 2013 worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien juni tweeduizend zestien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


