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 nr. 170 072 van 17 juni 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

in eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van 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 IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, in eigen naam en 

in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X en X, op 

27 mei 2013 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de 

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

Armoedebestrijding van 18 maart 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 ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt en tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), alle aan de verzoekende partijen ter 

kennis gebracht op 2 mei 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 6 juni 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 mei 2016. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DE SCHUTTER, die loco advocaat L. DENYS verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. De verzoekende partijen, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, komen op 9 februari 2010 

België binnen en vragen op dezelfde dag asiel aan. Op 28 april 2010 beslist de Commissaris-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Bij arresten nrs. 47 140 en 47 141 van 9 augustus 2010 weigert de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus aan de verzoekende partijen. 

 

1.2. Op 23 september 2010 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van 

de verzoekende partijen een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker 

(bijlage 13quinquies). 

 

1.3. Op 30 juli 2010 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

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

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

Vreemdelingenwet). Nadat de aanvraag op 29 oktober 2010 ontvankelijk wordt verklaard, wordt ze op 

18 maart 2013 ongegrond bevonden. Dit is de eerste bestreden beslissing, die op 2 mei 2013 aan de 

verzoekende partijen ter kennis wordt gebracht. Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 30.07.2010 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

(…) 

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

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

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

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

Reden(en): 

 

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

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, ingesteld door artikel 5 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 te bekomen. 

 

Uit het verslag van de arts-adviseur van 08.03.2013 (zie gesloten omslag) blijkt dat "dit medisch dossier 

niet toelaat het bestaan vast te stellen van een graad van ernst zoals vereist door artikel 3 van het 

Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof van de 

Rechten van de Mens dat een aandoening eist die levensbedreigend is gezien de kritieke 

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

Kamer, nr. 26565/05, N v. United Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96, D.v. United Kingdom)." 

 

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

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

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst of 

het land waar betrokkene verbleef. Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het land van herkomst." 

 

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). 

 

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. 
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Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan betrokkenen te willen overhandigen. 

 

GELIEVE ONDER GEEN BEDING DEZE BESLISSING TE BETEKENEN ZONDER DE BIJGEVOEGDE 

GESLOTEN OMSLAG. 

(…)” 

 

1.4. Op 18 maart 2013 wordt tevens aan de verzoekende partijen bevel gegeven om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). Dit zijn de tweede en de derde bestreden beslissing, die aan de verzoekende 

partijen ter kennis worden gebracht op 2 mei 2013. De tweede bestreden beslissing, die op dezelfde 

motieven is gestoeld als de derde bestreden beslissing, luidt als volgt: 

 

“(…) 

In uitvoering van de beslissing van V. T. K. (…), Attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, wordt aan de persoon die verklaart te heten : 

(…) 

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

verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten : 

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 Tsjechië
1
, tenzij hij/zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

□ 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 

(…)” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 

62 van de Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Tevens wordt een manifeste 

beoordelingsfout opgeworpen. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Doordat, eerste tak. verwerende partij mede beweert, in het medisch advies, dat het aangebracht 

gezondheidsprobleem in dit dossier zuiver een aangeboren aandoening van de hersenen zou betreffen; 

 

Terwijl de in het middel aangehaalde wetsbepalingen en beginselen inhouden dat om correct 

gemotiveerd te worden geacht, een beslissing o.m. zorgvuldig moet worden gemotiveerd; 

 

Dat de Raad van State het zorgvuldigheidsbeginsel als volgt omschreef: 

« Overwegende dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding » 
2
 

 

Dat in casu de hiervoor onderlijnde bewering onjuist is; 

 

Dat B. (…) inderdaad doof is geworden ten gevolge van de ontploffing van haar huis, hierboven 

omschreven; 

Dat dit feit trouwens zo wordt omschreven zowel in de beslissing van het CGVS als in het medisch 

verslag dd. 09.04.2010 van Dr. S. (...), besproken door verwerende partij in haar beslissing; 

 

Dat dit verslag zo het volgende meldt: 

«Notion de surdité suite à une explosion à l'âge de 2 ans. Non appareillée en Serbie par manque de 

moyens financiers. Epilepsie traitée depuis l'âge de 5 ans. [...] Premiers mots vers 12 mois puis 

disparition du langage suite au problème auditif à 2 ans. » 
3
 

 

Dat het verslag van Dr. M. (...) dd. 01.03.2012 hetzelfde stelt; 

Dat hij zo tevens stelt dat de doofheid van B. (...) te wijten is aan bovenvermelde ontploffing; 
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Dat het medisch verslag van Dr. M. (...) dd. 21.12.2011 tevens stelt dat de doofheid van B. (...) zijn 

oorsprong vindt in de ontploffing waarvan zij het slachtoffer is geweest in Servië; 

 

Dat doof te beweren dat het aangebracht gezondheidsprobleem uitsluitend een aangeboren aandoening 

van de hersenen zou betreffen, de bestreden beslissing de voorgelegde stukken duidelijk tegenspreekt, 

zonder hiervoor enige verantwoording voor te brengen; 

 

Dat de bestreden beslissing, in de medische analyse, dus enkel de aangeboren aandoening waaraan 

B. (...) leidt, bespreekt, maar de aangehaalde doofheid en epilepsie geenszins bespreekt of analyseert; 

 

Dat het onjuist kwalificeren van de feiten, het niet in acht nemen van alle relevante elementen van de 

zaak alsmede de onzorgvuldigheid waaraan verwerende partij zich in casu schuldig heeft gemaakt, de 

in het middel geviseerde bepalingen grovig schendt; 

 

Dat het middel, in zijn eerste tak. dermate gegrond is. 

 

Doordat, tweede tak, verwerende partij en de ambtenaar-arts het niet nodig hebben geacht, vooraleer 

het medisch verslag op te stellen, om het advies van gespecialiseerde artsen in de aandoening waaraan 

B. (...) leidt, in te winnen; 

 

Terwijl uw Raad verwerende partij hierop al herhaaldelijk heeft gewezen; 

 

Dat uw Raad zo heeft besloten dat 

« van een ambtenaar-geneesheer die tot een conclusie komt die lijnrecht ingaat tegen het standpunt 

van een gespecialiseerd geneesheer, mag dan ook verwacht worden dat hij, in die specifieke situatie, 

niet louter op zijn eigen kwalificaties vertrouwt. In voorliggende zaak, rekening houdende met de hoger 

vermelde gegevens, dient dan ook te worden besloten dat ambtenaar-geneesheer het 

zorgvuldigheidsbeginsel heeft miskend door geen bijkomend advies in te winnen van een andere 

gespecialiseerde geneesheer, in casu een psychiater, alvorens een advies te verlenen omtrent de 

medische situatie van eerste verzoeker. 

Daar verweerder zich heeft gebaseerd op een advies dat op onzorgvuldige wijze is tot stand gekomen 

dient te worden besloten dat deze beslissing zelf ook met miskenning van het zorgvuldigheidsbeginsel is 

genomen. » 
4
 

 

Dat in casu een identieke redenering moet worden gevolgd; 

 

Dat er inderdaad moet worden vastgesteld dat verwerende partij geenszins beroep heeft gedaan, 

vooraleer de bestreden beslissing te nemen, op een andere gespecialiseerde geneesheer teneinde de 

medische documenten van verzoekers te onderzoeker en desgevallend B. (...) te laten onderzoeker; 

 

Dat verzoekers desalniettemin medische documenten, opgesteld door specialisten van de 

aandoeningen waaraan B. (...) leidt, ter beschikking had gesteld van verwerende partij; 

 

Dat verwerende partij tevens belet om verzoekers te informeren over de hoedanigheid en de specialiteit 

van Dr. J. M. (…); 

 

Dat een zuivere consultatie van het Internet nochtans doet blijken dat Dr. M. (...) huis arts is; 

(stuk 4) 

 

Dat het dus meer dan merkwaardig is dat een huisarts een diagnose kan stellen die regelrecht de 

conclusies van zijn confraters, gespecialiseerd in de aandoening waaraan B. (...) leidt, tegenspreekt, 

zonder deze laatste nog te hebben onderzocht; 

 

Dat de bekwaamheid van Dr. M. (...) qua pediatrische neurologie en logopedie in twijfel kan worden 

gesteld; 

 

Dat er inderdaad niets op wijst dat de ambtenaar-arts van de Dienst Vreemdelingenzaken de nodige 

bekwaamheid heeft om de gezondheidstoestand van B. (...) correct te kunnen schatten, en nog minder 

dat hij gespecialiseerd zou zijn voor deze specifieke pathologie van een minderjarig kind; 
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Dat gedurende de bijna drie jaar dat de procédure 9ter heeft geduurd, de ambtenaar-arts nooit het nut 

heeft ingezien om B. (...) eens zelf te onderzoeken; 

 

Dat er zich dus ernstige vragen kunnen stellen bij de mogelijkheid voor een arts om een medisch advies 

te kunnen geven over de gezondheidstoestand van een patiënt zonder deze ooit te hebben onderzocht 

en zonder in de bewuste pathologie gespecialiseerd te zijn; 

 

Dat, overeenkomstig art. 5 en 11 bis van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de 

patiënt
5
, art. 124 van de Code van geneeskundige plichtenleer het volgende stelt: 

«Wanneer deze geneesheren. menen een diagnose te moeten stellen of een prognose te moeten 

maken, mogen zij slechts besluiten formuleren nadat zij de patiënt hebben gezien en persoonlijk hebben 

ondervraagd, zelfs indien zij gespecialiseerde onderzoekingen hebben laten uitvoeren of over 

elementen beschikken die hen door andere geneesheren werden medegedeeld. » (wij onderlijnen) 

 

Dat in casu echter moet worden vastgesteld dat het medisch advies dat aan de grondslag ligt van de 

bestreden beslissing, uitsluitend rust op de appreciatie van een arts die niet de moeite heeft gedaan om 

contact op te nemen met de behandelende artsen van B. (...), met het oog om de werkelijkheid en de 

effectiviteit van de huidige behandeling met hen te discussiëren; 

 

Dat het aan de ambtenaar-arts van verwerende partij echter toekwam om zulk contact op te nemen met 

de artsen van B. (...); 

 

Dat art. 10, § 2, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt hetgeen volgt 

stelt: 

« Geen inmenging is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voor zover het bij 

wet is voorzien en nodig is voor de bescherming van de volksgezondheid of voor de bescherming van 

de rechten en de vrijheden van anderen. » 

 

Dat deze bepaling in samenhang met aft. 126, § 4, van de Code van geneeskundige plichtenleer moet 

worden gelezen, die luidt: 

« De controlerende arts onthoudt zich van elke rechtstreekse inmenging in de behandeling. Hij moet 

contact opnemen met de behandelende arts vooraleer een beslissing te nemen die deze van de 

behandelende arts "wijzigt. 

In het kader van hun respectieve wettelijke opdrachten ten aanzien van de rechthebbenden van de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, houden de arts-inspecteur van 

het Riziv of de adviserende arts van een verzekeringsorgaan contact met de behandelende arts in het 

belang van de patiënt. Zij plegen overleg met de behandelende arts vooraleer een beslissing te nemen 

die deze van de behandelende arts wijzigt, inzonderheid omtrent een onenigheid over de evaluatie van 

de arbeidsongeschiktheid of de werkhervatting van de patiënt. » [wij onderlijnen) 

 

Dat het dus aan de ambtenaar-arts toekwam om zulk contact op te nemen, daar de beslissing van de 

controlerende arts niet op soevereine wijze kan worden gegeven, omdat hij de regels van de 

geneeskunde en van de plichtenleer moet naleven; 

 

Dat de conclusies van de behandelende arts en van de controlerende arts afwijkend kunnen zijn, maat 

dat het aan deze laatste minstens toekomt om de regels van de geneeskunde en van de plichtenleer, 

die hem opleggen om een voorafgaand contact op te nemen met zijn confraters vooraleer een 

beslissing te nemen, op straffe zich in te mengen in de behandeling; 

 

Dat vervolgens de ambtenaar-arts van de Dienst Vreemdelingenzaken niet kan afwijken van de 

medische attesten opgesteld doof de verschillende behandelende artsen zonder met hen voorafgaand 

contact te hebben opgenomen; 

 

Dat dit toch gebeurd is in casu, nu de ambtenaar-arts heeft beschouwd dat de aandoening waaraan 

B. (...) leidt een aangeboren aandoening zou zijn; 

 

Dat zodoende het advies gegeven doof de ambtenaar-arts van de verwerende partij een niet toegelaten 

inmenging in de behandeling en in de gestelde diagnose van de aandoening van B. (...) uitmaakt; 

 

Dat de bestreden beslissing zich dus niet geldig kon stoelen op dit medisch attest; 
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Dat het middel in zijn tweede tak dermate gegrond is. 

 

Doordat, derde tak. de bestreden beslissing slechts een gedeelte van de doof verzoekers aangehaalde 

aandoeningen heeft onderzocht; 

 

Dat; zoals hierboven reeds aangehaald, de doofheid en epilepsie waaraan B. (...) leidt geenszins 

werden besproken door de ambtenaar-arts; 

 

Dat uw Raad in dit verband reeds wat volgt heeft besloten: 

« Or, en l'espèce, la partie requérante avait invoqué distinctement deux pathologies et le passage de la 

décision attaquée relatif à la possibilité de soins n'en évoquait, expressément qu'une (lorsqu'est 

évoquée 'l'existence des médecins internistes, dermatologues et ORL') et de surcroît peu clairement, 

comme expose ci-dessus. 

Le moyen est, dans cette mesure, fondé. » 
6
 

 

Dat de enige potentiële aangeboren aandoening de microcéphalie betreft, en niet de epilepsie en de 

doofheid, die, zoals hierboven uiteengezet, later werden ontwikkeld; 

 

Dat door te stellen dat 

« Het aangebracht gezondheidsprobleem in dit dossier betreft een aangeboren aandoening van de 

hersenen. De progressie zoals beschreven in het medisch dossier is leeftijdsgebonden en niet 

beïnvloedbaar door medicamenteuze therapie. De voorgeschreven therapie is wenselijk doch louter 

symptomatisch en derhalve niet levensnoodzakelijk » 

 

de verwerende partij de aangehaalde doofheid en epilepsie helemaal heeft ontzien; 

 

Dat het o.m. van algemene bekendheid is - en het blijkt tevens uit de medische verslagen - dat de 

epilepsie wél door medicamenteuze therapie beïnvloedbaar is; 

 

Dat uw Raad terecht in gelijkaardige gevallen heeft kunnen stellen dat, door een deel van de 

aangehaalde aandoeningen te ontzien, de verwerende partij haar motiveringsplicht had geschonden (cf. 

supra); 

 

Dat in casu toepassing moet worden gedaan van deze rechtspraak; 

 

Dat het middel, in zijn derde tak. dermate gegrond is. 

 

Doordat, vierde tak. verwerende partij stelt dat het medisch dossier de graad van ernst vereist door art. 

3 EVRM niet bereikt om als levensbedreigend te worden beschouwd, en zich dus daarop steunt om te 

achten dat de aandoening waaraan B. (...) leidt dan ook niet de graad van ernst vereist door art. 9ter 

van de Vreemdelingenwet bereikt; 

 

Terwijl zodoende verwerende partij twee verschillende beginselen door elkaar haalt; 

 

Dat de rechtspraak van het EHRM zich steunt op het EVRM, die een minimale standaard heeft moeten 

vaststellen van wat door 47 verschillende Staten als basisrechten van de mens zouden worden geacht 

en dus nageleefd; 

 

Dat het trouwens ook daarom is dat de jurisdictie van Straatsburg subsidiair ten opzichte van op de 

nationale rechtscolleges; 

 

Dat dit ook inhoudt dat de rechtspraak van het EHRM niet de grondslag mag vormen voor een 

afbouwing van een bescherming gevergd door het nationaal recht; 

 

Dat art. 9ter van de Vreemdelingenwet duidelijk drie verschillende gronden onderscheidt die kunnen 

leiden tot een machtiging tot verblijf, ni. het lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het 

leven (1), het lijden aan een ziekte die een reëel risico voor de fysieke integriteit (2) en het lijden 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 van verblijf (3); 
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Dat het dus niet voldoende is om vast te stellen dat de aangehaalde ziekte, in casu, niet van zodanige 

ernst is dat het levensbedreigend is (zoals de toetsing in de door verwerende partij aangehaalde 

rechtspraak van het EHRM aan art. 3 EVRM werd gedaan) maar dat het aan verwerende partij toekwam 

om de aangehaalde ziekte aan de hiervoor geciteerde drie gronden van aft. 9ter Vreemdelingenwet te 

toetsen; 

 

Dat dit niet is gebeurd; 

 

Dat verwerende partij zich ermee tevreden heeft gesteld het volgende te verklaren: 

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

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

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst of 

het land waar betrokkene verbleef. Derhalve is et vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het land van herkomst. » 

 

Dat deze stelling op geen enkele wijze gestaafd is, en derhalve een zuivere bewering uitmaakt; 

 

Dat het natuurlijk niet voldoende is om gewoonweg te beschouwen dat B. (...)s ziekte geen grond kan 

vormen voor een machtiging tot verblijf op basis van art. 9ter Vreemdelingenwet, zonder deze stelling 

hoe dan ook nog te staven; 

 

Dat er anders over concluderen erop zou neerkomen om de motiveringsplicht van verwerende partij van 

alle inhoud uit te hollen; 

 

Dat uw Raad in zulke gevallen reeds heeft kunnen beslissen dat zulke motivering onvoldoende is ten 

opzichte van voormeld aft. 9 ter Vreemdelingenwet: 

« Outre que le médecin conseil n'a pas exercé l'entièreté du contrôle que requiert l'article 9ter précité, le 

Conseil entend relever, qu'après avoir considéré que le dossier médical ne permet pas de constater 

l'existence d'un seuil de gravité requis par l'article 3 de la CEDH, tel qu'interprété par la CEDH qui exige 

une affection présentant un risque vital vu l'état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie, 

ce médecin conseil et, à sa suite, la partie défenderesse, en ont déduit, indûment, qu'une autorisation 

de séjour ne pouvait être octroyée à la partie requérante sur la base de l'article 9ter de la Loi. Or, ainsi 

qu'il a déjà été exposé ci-dessus, l'article 9ter de la Loi ne se limite pas au risque de décès. Si les 

prémisses du raisonnement du médecin conseil peuvent éventuellement permettre de conclure qu'il ne 

s'agit pas d'une maladie qui entraîne m risque réel pour la vie, elles ne permettent pas d'en déduire que 

ladite maladie n'entraîne pas un risque de traitement inhumain ou dégradant ou un risque réel pour 

l'intégrité physique. 

Dès lors, les objections soulevées en termes de note d'observations ne sauraient être retenues dans la 

mesure où elles sont uniquement afférentes à l'interprétation de l'article 3 de la CEDH par la Cour 

européenne des droits de l'homme dans un contexte autre que celui d'une demande fondée sur l'article 

9 ter. Il en est d'autant plus ainsi que la Cour s'est exprimée sur la portée de l'article 3 de la CEDH dans 

un contexte d'expulsion et non, comme en l'espèce, dans le cadre d'une demande d'autorisation de 

séjour. 

Le Conseil estime dès lors que la motivation de la décision, fondée uniquement sur ce rapport incomplet 

du médecin conseil, est inadéquate au regard de l'article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la Loi et méconnaît 

par conséquent la portée de cette disposition. » 
7
 

 

Dat het dus past om in casu deze rechtspraak tevens toe te passen; 

 

Dat het middel, in zijn vierde tak. dermate gegrond is. 

 

Doordat, vijfde tak. noch de ambtenaar-arts van verwerende partij, noch verwerende partij zelf, op geen 

enkele wijze dan ook enig begin van onderzoek heeft geleverd naar de beschikbaarheid van de 

gezondheidszorgen waarvan B. (...) nodig heeft in Servië; 

 

Dat, zoals hierboven reeds uiteen gezet, het inderdaad helemaal niet klopt dat B. (...) geen 

medicamenteuze therapie nodig zou hebben; 

 

Dat zij aan epilepsie lijdt; 

Dat uiteraard haar epilepsie een medicamenteuze behandeling behoeft; 
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Dat dit trouwens o.m. blijkt uit het medisch verslag dd. 09.04.2010, die de behandeling genoodzaakt 

door B. (...) detailleert (Tegretal, Pyridorine en Depakine); 

 

Dat art. 9ter Vreemdelingenwet vereist van verwerende partij dat een grondig onderzoek wordt geleverd 

naar het bestaan en de beschikbaarheid van de voorgeschreven behandeling; 

 

Dat in casu niet eens een begin van onderzoek werd geleverd, daar verwerende partij ten onrechte acht 

dat een epilepsie geen medicamenteuze behandeling vereist (1); 

 

Dat het middel, in zijn vijfde tak, dermate gegrond is.” 

 

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

 

“In het enig middel stellen verzoekers de schending voor van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur, met name van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 betreffende 

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

zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht. 

 

Zij stellen dat in de bestreden beslissing, in de medische analyse, de voorgelegde stukken zouden 

worden tegengesproken door de bewering dat het gezondheidsprobleem uitsluitend een aangeboren 

aandoening van de hersenen betreft. Zij beweren in tegendeel dat het kind, J. B. (...), op twee jarige 

leeftijd doof is geworden ten gevolge van de ontploffing van haar huis. Zij werpen de schending op van 

motiveringsplicht, doordat de doofheid en de epilepsie niet besproken noch geanalyseerd werden. 

 

Volgens hen had de arts-adviseur beroep hadden moeten doen op een andere gespecialiseerde 

geneesheer teneinde de medische documenten te onderzoeken en desgevallend B. (...) te laten 

onderzoeken. 

 

Zij trekken de bekwaamheid van de arts-adviseur in twijfel met betrekking tot pediatrische neurologie en 

logopedie, omdat hij de conclusies van zijn gespecialiseerde collega-artsen zou tegenspreken, waar hij 

stelt dat er sprake zou zijn van een aangeboren aandoening. 

 

Zij betogen dat de arts-adviseur contact had moeten opnemen met de artsen van J. B. (...). Hiertoe 

halen zij artikel 126, §4, van de code van geneeskundige plichtenleer aan, dat het volgende bepaalt: 

"De controleren.de arts onthoudt zich van elke rechtstreekse inmenging in de behandeling. Hij moet 

contact opnemen met de behandelende arts vooraleer een beslissing te nemen die deze van de 

behandelende arts wijzigt. 

In het kader van hun respectieve wettelijke opdrachten ten aanzien van de rechthebbenden van de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, houden de arts- inspecteur van 

het Riziv of de adviserende arts van een verzekeringsorgaan contact met de behandelende arts in het 

belang van de patiënt. Zij plegen overleg met de behandelende arts vooraleer een beslissing te nemen 

die deze van de behandelende arts wijzigt, inzonderheid omtrent een onenigheid over de evaluatie van 

de arbeidsongeschiktheid of de werkhervatting van de patiënt." 

 

Verzoekers werpen op dat uit het medisch verslag d.d. 9 april 2010 volgt dat B.  J. (…) niet enkel aan 

een aangeboren aandoening lijdt, doch ook aan epilepsie lijdt en dat zij medicamenteuze therapie nodig 

heeft, zij stellen dat er geen onderzoek geleverd zou zijn naar de beschikbaarheid in Servië van de 

nodige gezondheidszorgen voor B.  J. (…). 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing genomen is op grond van 

het advies van de arts-adviseur d.d. 8 maart 2013. Het advies van de arts- adviseur stemt volledig 

overeen met de pathologie zoals omschreven in het medisch getuigschrift d.d. 19 april 2010 van dr. 

R. S. (...) dat stelt dat B.  J. (…)  lijdt aan "microcéphalie", hetgeen "kleine hersenen" betekent. 

Verzoeker spreekt niet op basis van concrete elementen tegen dat de aldus omschreven aandoening 

een aangeboren aandoening is. 

 

De akte die ter kennis gebracht werd van verzoekende partij is afdoende gemotiveerd. Er wordt in 

gemotiveerd aan de hand van juridische en feitelijke overwegingen die aan de bestreden beslissing ten 

grondslag liggen. 
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De formele motiveringsplicht leidt er niet toe dat de motieven van de motieven, de motieven die reeds 

voortvloeien uit de toepasselijke reglementering of de motieven die evident zijn dienen vermeld te 

worden (I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen in 

Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1999, 167-168). In de bestreden beslissing wordt 

er verwezen naar het advies van de arts-adviseur - dat aan verzoekers werd meegedeeld en dat dient 

geacht te worden deel uit te maken van de motivering van de bestreden beslissing - waarin de medische 

situatie van verzoeker wordt geanalyseerd.(RvV, 31 mei 2012, nr. 82.089) 

 

In de bestreden beslissing worden de voorgelegde medische attesten niet tegengesproken. 

De arts-adviseur stelt in zijn advies niet dat het gezondheidsprobleem van B. J. (…) uitsluitend een 

aangeboren aandoening zou betreffen. Wel stelt hij: 

"Het betreft hier een elfjarig gehandicapt kind, reeds voordien behandeld in Servië. 

Betrokkene zou lijden aan epilepsie, bilatérale doofheid, en vooral abnormale, kleine hersenen 

(aangeboren afwijking). Het aangebracht gezondheidsprobleem in dit dossier betreft een aandoening 

van de hersenen." 

 

Artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet legt de arts- adviseur geenszins de verplichting op om een 

beroep te doen op andere gespecialiseerde geneesheren (RVV 83.979 dd 29/06/12, RVV 63. 841 dd 

27/06/11). 

 

Artikel 9ter, §1 bepaalt: 

"(...)" 

 

Er is geen sprake van een inmenging in de behandeling of een wijziging van de behandeling van 

B. J. (…) door de arts- adviseur. De arts-adviseur stelt enkel vast dat de voorgeschreven therapie 

wenselijk is, doch louter symptomatisch en derhalve niet levensnoodzakelijk. 

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet beoogt een verblijfsrecht om medische redenen voor personen 

die, omwille van de severiteit van hun aandoening waaraan zij lijden, en bij een gebrek aan een 

adequate behandeling een reëel risico lopen op een onmenselijke of vernederende behandeling in de 

zin van artikel 3 van het EVRM. 

 

In zijn advies heeft de arts-adviseur rekening gehouden met de door verzoekende partij voorgelegde 

medische attesten ter staving van haar aanvraag. Uit zijn advies blijkt dat de progressie van de 

aandoening van B. J. (…) leeftijdsgebonden is en niet beïnvloedbaar is door medicamenteuze therapie. 

De voorgeschreven therapie is wenselijk, doch louter symptomatisch en derhalve niet 

levensnoodzakelijk, de arts-adviseur diende bijgevolg geen verder onderzoek te doen naar de 

mogelijkheid tot behandeling in Servië, het land van herkomst. 

 

Het enig middel is niet gegrond.” 

 

2.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, 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 bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de eerste bestreden beslissing verwezen naar 

de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat deze 

beslissing een motivering in feite, met name dat “uit het voorgelegd medische dossier niet (kan) worden 

afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit” of dat de 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”, waarbij wordt verwezen naar het medisch advies van de 

arts-adviseur van 8 maart 2013. In dit advies, dat onder gesloten omslag samen met de eerste 

bestreden beslissing aan de verzoekende partijen werd overhandigd en dat wordt geacht integraal deel 
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uit te maken van de motivering van de eerste bestreden beslissing, wordt toegelicht dat het een elfjarig 

gehandicapt kind betreft dat reeds voordien werd behandeld in Servië, dat het kind zou lijden aan 

epilepsie, bilaterale doofheid en vooral abnormale, kleine hersenen en dat het een aangeboren 

aandoening van de hersenen betreft waarvan de progressie leeftijdsgebonden is en niet beïnvloedbaar 

door medicamenteuze therapie. De arts-adviseur meent dat de voorgeschreven therapie wenselijk, doch 

louter symptomatisch is en dus niet levensnoodzakelijk: “(b)ij machte is dit chronisch probleem op te 

lossen, ongeacht welk land”. Ten slotte concludeert de arts-adviseur dat “geen aandoening (blijkt) die 

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

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

behandeling is in het land van herkomst of het land waar betrokkene verbleef”.  

 

In een eerste onderdeel van het enig middel laten de verzoekende partijen gelden dat de bewering van 

de arts-adviseur in het medisch advies van 8 maart 2013 dat het gezondheidsprobleem zuiver een 

aangeboren aandoening van de hersenen zou betreffen onjuist is, nu hun dochter doof is geworden ten 

gevolge van de ontploffing van haar huis en haar epilepsie pas vanaf vijfjarige leeftijd wordt behandeld. 

Zij leiden hieruit af dat enkel de aangeboren aandoening van hun dochter besproken wordt en de 

doofheid en de epilepsie niet. Uit de overwegingen van het genoemde advies van de arts-adviseur wordt 

inderdaad enkel gemotiveerd omtrent de medicamenteuze therapie voor de “aangeboren aandoening 

van de hersenen” en kan niet worden afgeleid of de overwegingen hieromtrent eveneens gelden voor de 

medicamenteuze behandeling van de epilepsie (en de doofheid) waaraan de dochter van de 

verzoekende partijen lijdt. Immers, zoals de verzoekende partijen terecht aanhalen, blijkt uit de stukken 

van het administratief dossier niet dat de doofheid en de epilepsie van hun dochter aangeboren is. Zo 

wordt in een hospitalisatieverslag van dr. S. van 12 april 2010, dat zich in het administratief dossier 

bevindt, gesteld dat de dochter van de verzoekende partijen op vijfjarige leeftijd een eerste epilepsie 

aanval heeft gehad. Ook uit de bewoordingen van het medisch advies van de arts-adviseur van 

8 maart 2013 blijkt niet duidelijk dat de epilepsie en de doofheid van de dochter van de verzoekende 

partijen aangeboren is, zodat niet duidelijk blijkt dat de overwegingen omtrent de aangeboren 

aandoening van de hersenen evenzeer gelden voor de epilepsie en de doofheid. 

 

Aangezien in het advies van de arts-adviseur van 8 maart 2013 niet uitdrukkelijk wordt gemotiveerd 

omtrent de behandeling van de epilepsie en de doofheid waaraan de dochter van de verzoekende 

partijen lijdt, is de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond wordt bevonden, die gesteund is op voornoemd 

advies, aangetast door een motiveringsgebrek. Bijgevolg dient een schending van de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet te worden vastgesteld. 

 

Nu vaststaat dat het advies van de arts-adviseur van 8 maart 2013 behept is met een schending van de 

formele motiveringsplicht, dient de eerste bestreden beslissing die op dit advies steunt en waarvan dit 

advies integraal deel uitmaakt te worden vernietigd. 

 

2.3.2. Het verweer dat de verwerende partij in haar nota met opmerkingen voert, kan hieraan geen 

afbreuk doen. 

 

Hoewel de arts-adviseur, zoals de verwerende partij terecht aanstipt, “in zijn advies niet (stelt) dat het 

gezondheidsprobleem van B. J. (…) uitsluitend een aangeboren aandoening zou betreffen”, gaat de 

arts-adviseur wel enkel in op de problematiek van en de medicamenteuze therapie voor de aangeboren 

aandoening van de hersenen. Omtrent de epilepsie en de doofheid wordt in het medisch advies van 

8 maart 2013 enkel gesteld dat de betrokkene eraan zou lijden. Uit het advies blijkt niet (duidelijk) dat 

wat wordt gesteld over de voorgeschreven therapie, met name dat deze louter symptomatisch en 

derhalve niet levensnoodzakelijk is, niet enkel betrekking heeft op de aangeboren hersenaandoening, 

doch ook op de epilepsie en de doofheid, temeer nu in het standaard medisch getuigschrift, opgesteld 

door dr. S. op 19 april 2010 een positieve prognose wordt vooropgesteld voor de epilepsie indien deze 

adequaat behandeld wordt. 

 

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

de eerste bestreden beslissing. De overige aangevoerde grieven tegen deze beslissing behoeven geen 

verder onderzoek. 

 

2.3.4. Voor de duidelijkheid in het rechtsverkeer worden de bevelen om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13) mee vernietigd. 
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Uit de redactie van de tweede en de derde bestreden beslissing, dit zijn de op 2 mei 2013 aan de 

verzoekende partijen ter kennis gebrachte bevelen om het grondgebied te verlaten, blijkt immers dat 

deze beslissingen zijn afgeleverd in uitvoering van de eerste bestreden beslissing. Gelet op de nauwe 

samenhang tussen enerzijds de eerste bestreden beslissing en anderzijds de bevelen om het 

grondgebied te verlaten en de vaststelling dat de eerste bestreden beslissing dient vernietigd te worden, 

dienen met het oog op de rechtszekerheid en in het belang van een goede rechtsbedeling de bestreden 

bevelen om het grondgebied te verlaten uit het rechtsverkeer te worden gehaald en te worden 

vernietigd. 

 

Bovendien dient er ten gevolge van de vernietiging van de eerste bestreden beslissing van uitgegaan te 

worden dat de verzoekende partijen terugvallen op een (op 29 oktober 2010) ontvankelijk verklaarde 

aanvraag om machtiging tot verblijf die op 30 juli 2010 ingediend werd op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Bijgevolg hebben de verzoekende partijen opnieuw een verblijfsgrond in afwachting 

van een beslissing ten gronde over hun aanvraag om een machtiging tot verblijf om medische redenen. 

Zij hebben op grond van artikel 7, tweede lid, van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling 

van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de 

Vreemdelingenwet met name recht op een attest van immatriculatie en kunnen derhalve niet meer het 

voorwerp uitmaken van een bevel om het grondgebied te verlaten op grond van de hoofdvaststelling dat 

zij, als vreemdelingen vrijgesteld van de visumplicht, langer in het Rijk verblijven “dan de 

overeenkomstig artikel 6 van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn” van 90 dagen op een periode van 

180 dagen, of er niet in slagen het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd, op grond 

van artikel 7, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet. Het behoud van de bevelen om het grondgebied 

te verlaten zou dan ook onverenigbaar zijn met een nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing. 

 

Daargelaten de vraag of de afgifte van een attest van immatriculatie al dan niet de impliciete intrekking 

van de bestreden bevelen tot gevolg heeft, is het aangewezen voor de duidelijkheid in het rechtsverkeer 

en dus voor de rechtszekerheid, de bestreden bevelen uit het rechtsverkeer te verwijderen via een 

vernietiging, ongeacht of deze destijds rechtsgeldig getroffen werden of niet. Hierbij kan worden 

opgemerkt dat niets de gemachtigde verhindert om opnieuw bevelen om het grondgebied te verlaten af 

te leveren aan de verzoekende partijen indien hij in voorkomend geval de op 30 juli 2010 ingediende 

aanvraag opnieuw ongegrond verklaart. 

 

Ook de tweede en de derde bestreden beslissing dienen te worden vernietigd. 

 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1. 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 18 maart 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt en tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) worden vernietigd. 

 

Artikel 2. 

 

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

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

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 
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De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


