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 nr. 170 169 van 20 juni 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 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, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 6 december 2013 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

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

Vereenvoudiging van 15 oktober 2013, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing 

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

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

beslissing van 15 oktober 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 mei 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. HASOYAN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 22 juni 2010 dient verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

Op 12 oktober 2010 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

aanvraag ontvankelijk.  
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Op 15 oktober 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvraag ongegrond wordt 

verklaard, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 8 november 2013. Dit is de eerste bestreden 

beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.12.2010 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

 

K., G. (R.R.: …) geboren te Jerevan op (…)1983 

+ kinderen: 

K.,E. geboren te Vilvoorde op (…)2011 

K, M geboren te Vilvoorde op (…)2013 

nationaliteit: Oekraïnen 

adres: (…) 

 

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

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

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

diensten ontvankelijk werd verklaard op 24.03.2011, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden(en): 

 

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

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

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

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

 

Er werden medische elementen aangehaald voor K.,G. die echter niet weerhouden kunnen worden (zie 

verslag arts-adviseur d.d. 08.10.2013 in gesloten omslag) 

 

Derhalve 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 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).” 

 

Op 15 oktober 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris tevens de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 8 november 

2013. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

De mevrouw: 

Naam + voornaam: K., G. 

geboortedatum: (…)1983 

geboorteplaats: Jerevan 

nationaliteit: Oekraïne 

+ kinderen: 

K., E. geboren te Vilvoorde op (…)2011 

K., M. geboren te Vilvoorde op (…)2013 

Nationaliteit: Oekraïne 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING 
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Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Artikel 39/72, juncto artikel 39/81 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“De verwerende partij bezorgt de griffier binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep het 

administratief dossier, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen.”  

 

De verwerende partij heeft in casu geen nota met opmerkingen toegestuurd. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 Verzoekende partij voert de schending aan van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van de 

artikelen 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet, van de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag 

tot Bescherming voor 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: het EVRM), van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de beginselen van 

behoorlijk bestuur, met name de zorgvuldigheidsplicht en van artikel 25 van de Universele Verklaring 

van de rechten van de mens.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekende partij het volgende uiteen: 

 

“Nieuw artikel 9ter van de vreemdelingenwet (voorts: vw.) luidt als volgt: 

(…) 

Dat een ernstig zieke vreemdeling enkel recht heeft op een medisch verblijf in het Rijk indien er in zijn 

herkomstland of het land waar zij wettig verbleef, geen of slechts een onzekere of zeer beperkte 

beschikbaarheid is van medische zorgen aangaande haar ziekten. 

Dat verzoekster op 22/06/2010 een aanvraag tot verblijf ex art. 9ter vw. activeerde welke ontvankelijk 

werd verklaard op 12/10/2010. Sedertdien heeft verzoekster haar aanvraag stelselmatig geactualiseerd 

met bijkomende pertinente medische stukken. 

Dat verwerende partij vervolgens in het kader van de gegrondheidsfase diende te onderzoeken of de 

behandelingen en opvolgingen van de aandoeningen in hoofde van verzoekster op een adequate wijze 

beschikbaar en toegankelijk zouden zijn in Oekraïne. 

Dat de beschikbaarheid van deze medische behandelingen en opvolgingen tevens impliceert dat 

verwerende partij ook rekening diende te houden met de feitelijke. individuele toegankelijkheid van deze 

medische behandelingen en opvolgingen. Hierbij gelden o.a. financiële, etnische, politieke, geografische 

en veiligheidsfactoren edm. Bij de beoordeling van de financiële situatie moet verwerende partij tevens 

rekening houden met het al dan bestaan van een systeem van sociale zekerheid in het land van 

herkomst, dewelke in Oekraïne vanzelfsprekend niet op adequate wijze beschikbaar is. 

Dat de ambtenaar-geneesheer van verwerende partij aan de dossierbehandelaar bijgevolg een advies 

diende te verschaffen gebaseerd op de medische toestand van de betrokkene en de toegankelijkheid 

van de medische zorgen in haar land van oorsprong, waarvoor zij tevens hiervoor de betrokkene kon 

onderzoeken en/of een advies inwinnen bij een deskundige, wat in casu niet gebeurd is. 

Verzoekers menen derhalve dat bovenvermelde rechtsregels door de Dienst Vreemdelingenzaken in 

casu werden geschonden en dat alleszins de materiële motiveringsplicht werd geschonden, aangezien 

uit de bestreden beslissing niet blijkt of verwerende partij onderzocht heeft of er in Oekraïne de 

medische behandelingen en opvolgingen op een adequate wijze beschikbaar en toegankelijk zouden 

zijn voor verzoekster haar medische aandoeningen. 

Verzoekers vorderen dan ook op grond van een schending van materiële maar ook de formele 

motiveringsplicht de vernietiging van de bovengenoemde beslissing van de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

De motivering van de dienst Vreemdelingenzaken is op geen enkele wijze afdoende, nauwkeurig en 

compleet. 

Verwerende partij beperkt zich ertoe in haar beslissing te verwijzen naar het advies van de arts- 
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geneesheer die uiteenzet dat verzoekster niet aan een aandoening lijdt die een reëel risico impliceert 

voor het leven of de fysieke integriteit van verzoekster, noch aan een aandoening die een reëel risico 

inhoudt ov een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er zeen behandeling is in het land 

van herkomst of het land waar zij verblijft 

Verzoekers kunnen onder geen enkel beding akkoord gaan met een dergelijke stéréotype afwijzing van 

hun verzoek tot regularisatie, terwijl duidelijk blijkt dat in deze fase verwerende partij diende te 

onderzoeken of er een adequate medische behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zou 

zijn in Oekraïne, quod certa non. 

Aangezien tevens in casu een schending heeft plaatsgevonden van artikel 3 van het EVRM dat eist dat 

verzoekers doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat in 

het land van herkomst waarnaar ze mag worden teruggeleid, zij een ernstig en reëel risico loopt te 

worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. Deze bescherming ex art. 3 EVRM 

zal in uitzonderlijke gevallen toepassing sorteren. Diegene die een schending van deze bepaling 

aanvoert zal zijn beweringen moeten staven middels met een begin van bewijs, zodat blote beweringen 

of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandelingen op zich niet volstaat om een inbreuk te 

impliceren op art. 3 van het EVRM. 

Dat de medische behandelingen en opvolgingen in Oekraïne niet op een adequate wijze aanwezig en 

toegankelijk zijn zoals blijkt uit de door verzoekster naar voren gebrachte pertinente bronnen en de 

informatiebronnen toegevoegd aan de initiële verzoekschrift ex art. 9ter vrw. ! 

Dat in de bestreden beslissing door verwerende partij welk ongegrond werd verklaard, niet werd 

onderzocht of de medische behandelingen en opvolgingen op een adequate wijze beschikbaar en 

toegankelijk zijn in Oekraïne. 

Dat de bestreden beslissing derhalve niet afdoende gemotiveerd werd en de zorgvuldigheidsplicht 

schendt. 

Verzoekers kunnen zich tevens niet akkoord verklaren met een dergelijke stéréotype afwijzing van hun 

verzoek tot verblijf ex art. 9ter vw., terwijl duidelijk blijkt dat het toepassingsgebied van het art. 9ter, § 1 

vw. ruimer is dan enkel ziektes die onmiddellijk levensbedreigend zijn. 

In verschillende recente arresten heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen al reeds dergelijke 

beslissingen van verwerende partij waarbij weigeringen alleen gestoeld waren op een advies van de 

adviseur-arts waarin gesteld werd dat de ziekte niet "direct levensbedreigend" is vernietigd. 

Verzoekers verwijzen in het verlengde hiervan naar: RvV nr. 92.258 van 27 november 2012 -RvV nr. 

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

92.863 van 4 december 2012 - RvV nr. 96.671 van 7 februari 2013, RvV in arrest nr. 93.870 van 18 

december 2012 – RvV 92.397. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt vast in voormelde arresten dat art. 9ter, §1, eerste lid, 

VrW niet alleen verwijst naar artikel 3 EVRM of naar een levensbedreiging, doch van toepassing is op 

'drie verschillende situaties', namelijk op een ziekte die, wanneer er geen adequate behandeling 

beschikbaar is in het land van herkomst of het land van verblijf: 

1. ofwel een reëel risico inhoudt voor het leven, 

2. ofwel een reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit, 

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

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt tevens vast dat de hoge drempel van de EHRM 

rechtspraak over artikel 3 EVRM geen afbreuk kan doen aan de duidelijke wetsbepaling van artikel 9ter 

VrW. Artikel 9ter VrW biedt immers een ruimere bescherming dan direct levensbedreigende ziektes 

zoals door verwerende partij staande wordt gehouden. 

De artsen van verwerende partij moeten dus een mimer onderzoek voeren, en de beslissingen van 

verwerende partij moeten ruimer gemotiveerd worden, wat in casu niet gebeurd is volgens verzoekster. 

Verzoekers verwijzen uitdrukkelijk naar de medische stukken opgenomen in het AD en naar de 

aanvullende actualisaties. 

Dat er door verwerende partij een manifeste beoordelingsfout werd gemaakt en de bestreden motivatie 

gestoeld is op onjuiste feitenvinding en derhalve niet als afdoende kan worden gecatalogiseerd. 

Wanneer verwerende partij tot een weigering van verblijf en verwijdering van het grondgebied 

constateert zonder te onderzoeken of de medische opvolging- en behandelingsmethoden en de 

daarmede gepaard gaande benutte medicatie aanwezig en toegankelijk zou zijn in het land van afkomst, 

kan er tevens een sprake zijn van een schending van artikel 25 van de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens waarin expliciet gesteld wordt dat: 

"Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn 

van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige 

verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van 

werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan 

bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. " 
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Dat ook in casu de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is en de zorgvuldigheidsbeginsel 

schendt. 

Dat verwerende partij in casu een manifeste beoordelingsfout heeft gemaakt om reden dat zijn geen 

rekening hield met het geheel van de door naar verzoekers aangehaalde elementen ter ondersteuning 

van haar medisch dossier ex art. 9ter vw., waaruit duidelijk kan worden afgeleid dat het voor verzoekster 

bijzonder moeilijk is om terug te keren naar haar land van afkomst om reden dat aldaar haar medische 

problematiek niet voor behandeling vatbaar is en daar verwerende partij zulks niet heeft onderzocht. 

Deze wet schrijft voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de 

beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. 

Deze motivering moet niet enkel weergegeven worden doch daarenboven moet ze ook afdoende zijn, 

dit wil zeggen draagkrachtig en deugdelijk. 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft tevens de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden 

en te stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 

Dat de bestreden beslissing nu wel gemotiveerd wordt doch deze motivering zeker niet afdoende is na 

voldoende onderzoek van de concrete omstandigheden van de zaak. 

Schending van art. 3 Wet betreffende uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, meer bepaald 

de materiële motiveringsplicht en eveneens de zorgvuldigheidsplicht. 

Dat verwerende partij in haar weigering tevens een gemotiveerd antwoord moet formuleren op de 

onmogelijkheid om een behandeling in het thuisland te verkrijgen, rekening houdend met het inkomen 

van verzoekers (RvS 78.764, 17februari 1999). 

Dat verwerende partij daarenboven nalaat in haar weigering ook een gemotiveerd antwoord te geven op 

de onmogelijkheid om een behandeling in het thuisland te verkrijgen, rekening houdende met de 

kwaliteit van de zorgen: waarbij mantelzorg ook een rol bekleedt (RvS 82.698, 5 oktober 1999). 

Verzoekster heeft twee minderjarige kinderen die in België geboren zijn. De vader van voornoemde 

kinderen woont tevens in België en staat dagdagelijks in voor de zorg en bij stand van verzoekster. 

De beschikbaarheid van specifieke medische hulp voor de aandoening waaraan verzoekster lijdt diende 

tevens in concreto te worden beoordeeld in de context van de algemene gezondheidssituatie in 

Oekarine. 

Aangaande de informatie van financiering van de gezondheidszorg, gemiddeld inkomen per inwoner, 

totale gezondheidsuitgaven per inwoner, niveau van toegankelijkheid tot essentiële geneesmiddelen, 

geografische spreiding van ziekenhuizen, toegang tot gezondheidszorg edm.., kan er worden gemeld 

dat er een grote inhaalbeweging vereist blijft in de algehele gezondheidszorg. aangezien de algehele 

gezondheidszorg nog steeds ondermaats is en ernstige schendingen van het humanitair echt thans 

schering en inslag blijft. 

De beschikbaarheid van de medische zorgen in het land van herkomst is - in tegendeel wat door 

verwerende partij wordt voorgehouden - dus niet reëeL onzeker en zeer beperkt (RvS, 29 november 

2000, nr. 91.152, RDE 2002 N° 119). 

Verwerende partij heeft niet eens actief onderzoek gevoerd naar de mogelijkheid van financiering in het 

thuisland van een medische behandeling en de prijzen van dergelijke behandeling en opvolging (RvS 

72.594, 18 maart 1998). 

Er weze hieraan toegevoegd dat zelfs indien deze medicatie in theorie zouden voorkomen op 

voornoemde lijsten, er in de praktijk deze medicaties onbeschikbaar zijn, of dat de patiënt deze zelfs 

met eigen middelen moet financieren, wat in casu financieel onmogelijk is voor verzoekster. 

Dat de motivering in dat opzicht niet correct is en niet de juiste motieven weergeeft waaraan de 

beslissing ten grondslag ligt. 

De bestreden beslissing bevat aldus geen voldoende motivering en komt tekort aan de 

zorgvuldigheidplicht die men mag verwachten in elk concreet geval. 

In het verlengde hier van kan er tevens worden vastgesteld dat het advies van de geneesheer van 

Dienst Vreemdelingenzaken ontoereikend is. Men had in casu het advies moeten la ten inwinnen van 

een onafhankelijke specialist, wat in casu niet gebeurd is (RvS 91.709, 19 december 200), mçer daar 

het merendeel van de medische stukken in hoofde van verzoekster opgesteld werden door een 

specialist geneesheer. 

'De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschrijding genomen' (R.v.St. 04 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St. 30 september 

1960, Janssens, nr. 8094; R.v.St. 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519) 

Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch 

aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen. 
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Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is. 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VANKOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18september 1984, R.W., 

1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43). 

Dat verzoekers aantonen dat de medische behandelingen en opvolgingen opzichtens verzoekster 

noodzakelijk zijn en in het herkomstland onmogelijk kunnen worden bekomen (RvS 89.067, 20juli 2000). 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

3.2 Het enige middel is niet ontvankelijk in zoverre verzoekende partij daarin de schending aanvoert van 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Verzoekende partij laat immers na in haar middel uiteen te 

zetten op welke wijze de bestreden beslissing het grondwettelijk gelijkheids- en non-

discriminatiebeginsel zou schenden. 

 

Vervolgens moet worden benadrukt dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 

december 1948 een beginselverklaring is die geen rechtstreekse werking heeft in het Belgisch recht, 

zodat de schending van artikel 25 ervan niet op ontvankelijke wijze kan worden ingeroepen (RvS 15 

februari 2006, nr. 155.018; RvS 22 december 2008, nr. 189.064). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft 

betrekking op de formele motiveringsplicht. Deze heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen 

of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen 

verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 

21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat verzoekende partij de motieven die aan de grondslag 

liggen van de bestreden beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een 

middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt 

van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk het door verzoekende partij geschonden geachte artikel 

9ter van de vreemdelingenwet als haar juridische grondslag. Dit wetsartikel bepaalt het volgende: 

 

“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

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

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 
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De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag getuigschrift vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en 

de noodzakelijk geachte behandeling. 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

Blijkens het administratief dossier beriep verzoekende partij zich bij haar aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 22 juni 2010 op een “post-traumatisch 

stress syndroom met ernstige depressie met angst- en slaapstoornissen”. In de bestreden beslissing 

wordt uitdrukkelijk verwezen naar het advies van de arts-adviseur van 8 oktober 2013, dat samen met 

de bestreden beslissing ter kennis van verzoekende partij werd gebracht. Dit advies, waarnaar wordt 

verwezen in de bestreden beslissing, maakt integraal deel uit van de motivering van de bestreden 

beslissing en bevat volgende overwegingen: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor medische evaluatie van de gezondheidstoestand aangehaald door 

genoemde persoon in het kader van haar vraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend 

op 22.06.2010. " 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen:  

- Verwijzend naar het medisch attest d,d. 01/07/2010 van Dr. E. D., huisarts te Antwerpen; 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 19/11/2012 van Dr. E. D., huisarts te Antwerpen; 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 28/02/2013 van Dr. E. D., huisarts te Antwerpen;  

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 10/06/2013 van Dr. E. D., huisarts te Antwerpen; 

Analyse van dit medisch dossier leert mij het volgende: 

-Betrokkene zou sinds 2010 lijden aan een posttraumatische stress-stoornis met ernstige depressie met 

angst-en slaapstoornissen. In 2012 was de depressie afgezwakt van ernstig naar matig wat zo bleef in 

2013. De aangehaalde psychologische toestand van betrokkene wordt evenwel niet bevestigd door een 

psychiatrisch verslag, noch door overtuigende onderzoeken. In 2010 nam betrokkene eerst Deanxit en 

Mirtazapine, daarna Sipralexa en in 2013 uiteindelijk Cymbalta (^antidepressivum). De ingestelde 

behandeling beperkt zich tot de inname van één anti-depressivum wat louter symptomatisch is en niet 

essentieel. Het eventuele risico op suïcide is inherent aan veie psychische syndromen. Dit risico lijkt mij 

bij betrokkene echter minimaal aangezien zij in het verleden geen wanhoopsdaden beging noch ermee 

dreigde en ook nooit werd gehospitaliseerd. Er worden geen acute periodes beschreven en de 

depressie wordt omschreven als "matig".Er bestaat dus actueel géén risico op een onmenselijke noch 

een vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst voor 

deze psychische problematiek. 

-Betrokkene heeft last aan de rechter knie alsook lumbalgische pijnen. Deze zones worden met gel 

ingewreven. 

Ik weerhoud deze klachten niet als een ernstige aandoening. 

-Betrokkene lijdt aan migraine met hoofdpijnaanvallen. Ik weerhoud deze aandoening niet als ernstig. 

-Betrokkene lijdt aan hemorroïden (^aambeien), chronische constipatie, chronische gastro-enteritis en 

refluxoesofagitis graad A (—lichtste graad van slokdarmontsteking door terugvloei): het gaat om banale 

problemen die met een vezelrijk en een maagdarmsparend dieet verholpen kunnen worden, ik 

beschouw ze niet als ernstig. 

-Er was sprake van adipositas, dus vetzucht of obesitas met een metabool syndroom en periodes van 

boulimie. 

Deze pathologie wordt echter niet gedocumenteerd en er is geen behandeling ingesteld. 

-In 2011 kreeg betrokkene een keizersnede na een risico zwangerschap. D.d. 10/06/2013 was 

betrokkene 29 weken zwanger. De vermoedelijke bevallingsdatum schat ik op eind augustus 2013. 

De aandoening verhindert deze 20-jarige vrouw niet te reizen. Mantelzorg is niet nodig. 

Na analyse van alle medische elementen, besluit ik: 

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 
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het land waar zij verblijft Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer 

naar het land van herkomst of het land waar zij verblijft.  

Ik stel bijgevolg vast dat het in casu niet gaat om een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van Artikel 

9ter van de wet van 15 december 1980 en die aanleiding kan geven tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel.” 

 

Uit het advies blijkt dat de ambtenaar-geneesheer op grond van het door de verzoekster voorgelegde 

standaard medisch getuigschriften van 1 juli 2010, 19 november 2012, 28 februari 2013 en 10 juni 2013 

heeft vastgesteld dat het posttraumatisch stressstoornis een aandoening is die in 2012 is afgezwakt van 

ernstig naar matig, wat zo bleef in 2013. De aangehaalde psychologische toestand wordt niet bevestigd 

door een psychiatrisch verslag. De ingestelde behandeling beperkt zich tot de inname van één anti-

depressivum wat louter symptomatisch is en niet essentieel. Het eventuele risico op suïcide is bij 

betrokkene minimaal. Er worden geen acute periodes beschreven en de depressie wordt omschreven 

als ‘matig’. De arts-adviseur concludeert dat er actueel geen risico bestaat op een onmenselijke noch 

een vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst voor 

deze psychische problematiek. De aandoening verhindert haar niet te reizen en mantelzorg is niet 

nodig. De ambtenaar-geneesheer concludeert vervolgens dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte 

zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet en die aanleiding kan geven tot 

het bekomen van een machtiging tot verblijf. Waar verzoekster betoogt dat nergens onderzocht werd of 

de medische behandeling- en opvolgingsmethoden en de benodigde medicaties aanwezig en 

toegankelijk zijn in haar land van herkomst, gaat zij er aan voorbij dat de ambtenaar-geneesheer haar 

aandoening heeft geëvalueerd en van oordeel is dat er geen risico bestaat op een onmenselijke of 

vernederende behandeling, ook niet bij eventuele afwezigheid van de huidige behandeling.  

 

De bewoordingen van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet voorzien geen precieze 

criteria om te bepalen wanneer een ziekte al dan niet (kennelijk) een reëel risico inhoudt voor het leven 

of de fysieke integriteit dan wel een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling 

doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst of het land van verblijf. 

Deze beoordeling wordt krachtens artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet (exclusief) 

overgelaten aan de door de minister c.q. staatssecretaris aangeduide ambtenaar-geneesheer en in 

toepassing van artikel 9ter, § 3, 4° van de vreemdelingenwet verklaart de gemachtigde de aanvraag 

onontvankelijk wanneer de ambtenaar-geneesheer in zijn advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet 

beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

Uit het bepaalde in artikel 9ter van de vreemdelingenwet volgt dan ook dat het advies van de 

ambtenaar-geneesheer waarin deze vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte 

zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet, beslissend is voor het 

onontvankelijk verklaren van de betreffende aanvraag om machtiging tot verblijf. Het enkele feit dat de 

verzoekende partij tot een andere beoordeling komt dan de ambtenaar-geneesheer betekent niet dat die 

beoordeling kan worden gevolgd. Verzoekende partij weerlegt het oordeel van de ambtenaar-

geneesheer niet door te verwijzen naar bronnen waaruit zou blijken dat de toegang tot kwalitatieve 

medische zorgen in haar land van herkomst gebrekkig is en dat er geen systeem van sociale zekerheid 

bestaat waar verzoekende partij op zou kunnen terugvallen. Het oordeel van de ambtenaar-geneesheer 

dat de eventuele afwezigheid van de huidige behandeling niet betekent dat verzoekende partij 

onmenselijk of vernederend zou worden behandeld, dat zij kan reizen en geen nood heeft aan 

mantelzorg om medische redenen, wordt niet weerlegd.  

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

Verzoekende partij betoogt vervolgens dat de bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd 

doordat geen rekening is gehouden met het geheel van de aangehaalde elementen waaruit blijkt dat het 

bijzonder moeilijk is om terug te keren naar het land van herkomst. Er is niet onderzocht of alle 

medicaties en noodzakelijke behandelings- en opvolgingsmethoden aanwezig zijn in haar land van 

herkomst.  

 

Waar de verzoekende partij opnieuw stelt dat er geen onderzoek is gevoerd omtrent de 

behandelingsmogelijkheden in de Oekraïne en waar zij aangeeft dat zij aldaar niet adequaat behandeld 

kan worden en dat de behandeling ook financieel niet toegankelijk is, herhaalt de Raad dat zij 

voorbijgaat aan de concrete evaluatie die blijkt uit het advies van de ambtenaar-geneesheer van 8 

oktober 2013. De Raad wijst er verder op dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet geenszins voorziet 

dat in alle gevallen, ongeacht de concrete aard van de aandoening en het noodzakelijk karakter van de 
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behandeling, moet worden onderzocht of er een adequate behandeling bestaat voor een bepaalde 

problematiek in het land van herkomst van een vreemdeling. Wanneer de ambtenaar-geneesheer 

oordeelt dat er redenen zijn om te besluiten dat het ontbreken van een adequate behandeling in het land 

van herkomst van een vreemdeling sowieso geen aanleiding zal geven tot een onmenselijke of 

vernederende behandeling, dan dient hij uiteraard geen standpunt in te nemen omtrent de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de medische zorgverstrekking in dat land. 

 

Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat de ambtenaar-geneesheer heeft geoordeeld dat verzoekende partij ook 

bij eventuele afwezigheid van de huidige behandeling geen risico loopt onmenselijk of vernederend 

behandeld te worden. Ze kan reizen en heeft geen nood aan mantelzorg om medische redenen. Er valt 

dan ook niet in te zien waarop de verwachting van verzoekende partij is gestoeld dat de ambtenaar-

geneesheer voor een aandoening die hij niet als een “ziekte” met een “noodzakelijke behandeling” heeft 

weerhouden, nog uitdrukkelijk zou verder motiveren of een daadwerkelijk onderzoek zou voeren omtrent 

de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van deze of gene behandeling in het land van herkomst. Een 

verder onderzoek inzake de medische zorgverstrekking in het land van herkomst was in casu, los van 

de vaststelling dat de verzoekende partij geenszins met concrete elementen aannemelijk maakt dat de 

zorgen die zij in België krijgt niet evenzeer in haar land van herkomst beschikbaar en toegankelijk 

zouden zijn, dan ook niet vereist. 

 

De verzoekende partij maakt met haar vage betoog dat voor het overige bestaat uit een aantal niet 

concreet onderbouwde beweringen omtrent de erbarmelijke gezondheidstoestand, gezondheidszorg en 

voorzieningen in de Oekraïne alsook de bewering als zou een terugkeer bijzonder moeilijk zijn voor 

haar, niet aannemelijk dat in casu op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt, werd besloten dat de 

verzoekende partij kennelijk niet lijdt aan een ziekte zoals bedoeld in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. 

 

Waar verzoekende partij meent dat de verwerende partij het advies van een onafhankelijke specialist 

diende in te winnen, kan zij evenmin worden gevolgd. De Raad herhaalt dat naar luid van artikel 9ter, § 

1, eerste lid van de vreemdelingenwet een machtiging tot verblijf bij de staatssecretaris of zijn 

gemachtigde kan worden aangevraagd door 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. Overeenkomstig artikel 9ter van de vreemdelingenwet wordt de aanvraag om 

machtiging tot verblijf ongegrond 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. Het onderzoek en de beoordeling van de 

medische attesten waarop de vreemdeling zich steunt, worden dus aan de ambtenaar-geneesheer 

overgelaten. Deze laatste wordt volledig vrij gelaten in zijn beoordeling van de medische attesten. Indien 

hij het noodzakelijk acht, kan hij advies van deskundigen inwinnen (Parl.St. Kamer, 2005-2006, DOC 

51-2478/001, 34). Anders dan verzoekende partij voorhoudt, dient de ambtenaar-geneesheer niet van 

een bijzondere expertise blijk te geven om de door de vreemdeling ingediende medische attesten te 

beoordelen en is hij niet verplicht om zich met een gespecialiseerd arts in verbinding te stellen, enkel 

omdat het standaard medisch getuigschrift van de vreemdeling door een geneesheer-specialist is 

opgesteld (RvS 6 november 2013, nr. 225.353).  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van de zorgvuldigheidsplicht is niet aangetoond. 

Evenmin werd een schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet aannemelijk gemaakt.  

 

Het enige middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

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

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


