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 nr. 171 172 van 1 juli 2016 

in de zaak RvV X / II 
 
 

 In zake: 1. X 
2. X 
3. X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 
 
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 

21 april 2015 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

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

18 maart 2015 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 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 ongegrond wordt verklaard en van het “Medisch advies van de 

raadgevende geneesheer DVZ dd. 16/03/2015”.  

 

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 5 mei 2015 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 mei 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 mei 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van eerste en tweede verzoekende partij en hun advocaat M. MANDELBLAT, 

die tevens derde verzoekende partij vertegenwoordigt, en van advocaat K. BERNARD, 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. Op 21 april 2010 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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: de vreemdelingenwet). 

 

1.2. Op 4 oktober 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de aanvraag vermeld onder punt 1.1. ongegrond 

verklaard. Tegen voormelde beslissing dienen de verzoekende partijen een beroep in tegen de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.3. Bij arrest nr. 139 731 van 26 februari 2015 vernietigt de Raad de beslissing vermeld in punt 1.2. 

 

1.4. Op 18 maart 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. ongegrond 

wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 21.04.2010 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, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 20.07.2010, 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. 

De aangehaalde medische elementen voor Latifi, Ardian werden niet weerhouden door de arts-adviseur 

(zie * medisch advies d.d. 16.03.2015 onder gesloten omslag in bijlage) 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene tevens af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister omwille van "verlies van recht op verblijf. 

Een eventuele onmogelijkheid tot reizen zal bij de uitvoering van een verwijdering onderzocht worden.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoekende partijen hebben binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet 

voorziene termijn van acht dagen, de griffie in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wensen 

neer te leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure 

voortgezet overeenkomstig het eerste lid. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 9ter, §1 en 

62 van de vreemdelingenwet en van de zorgvuldigheidsplicht en het vertrouwensbeginsel als algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Het enig middel lichten de verzoekende partijen toe als volgt: 

 

“Het op 26/02/2015 door de RVV gewezen arrest nr. 139.731, dat de vorige ongegrondheidsbeslissing 

van 04/10/2013 vernietigde, stelde namelijk het volgende: 

(…) 
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Na vergelijking van het vorig advies van 25/09/2013 met het aangevochten nieuw advies dd. 16/03/2015 

van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat, niettegenstaande het geciteerd arrest, de twee adviezen zo 

goed als volledig gelijkaardig kunnen beschouwd worden. 

Aldus adviseert de medische ambtenaar in zijn nieuw medisch advies het volgende: 

(…) 

Opnieuw koppelt de ambtenaar-geneesheer in zijn analyse van dit medisch dossier het risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling aan het ontbreken van gevaar voor het leven of de fysieke 

integriteit van de zoon van verzoekers, i.p.v. aan de beschikbaarheid en de toegang tot adequate 

medicamenteuze behandeling in het land van herkomst, die hij naliet te onderzoeken. 

Verzoekers kunnen er enkel uit afleiden dat de ambtenaar-geneesheer geen passend gevolg gegeven 

heeft aan het vernietigingsarrest, waar de Raad enkel kon vaststellen dat uit zijn vorig advies niet blijkt 

of werd onderzocht of de aandoening waaraan de zoon van de verzoekende partijen lijdt een reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in 

het land van herkomst of het land waar hij verblijft. 

Immers heeft de ambtenaar-geneesheer geen woord gerept over de vereiste medische behandeling in 

het herkomstland van verzoekende partijen. 

Zulk een onderzoek drong zich nochtans op, gelet op het feit dat de zoon van verzoekers 

medicamenteus wordt behandeld en de duur van de behandeling als levenslang noodzakelijk geacht 

werd door verscheidene artsen, waaronder een neuro-psychiater. 

Verder stelde neuro-psychiater Dr. LENDERS in zijn medisch getuigschrift dd. 25/07/201 dat er geen 

evolutie was in de zin van verbetering van de psychomotorische retardatie, in tegenstelling tot hetgeen 

door de ambtenaar-geneesheer werd gesteld. 

Verzoekers verwijzen aldus nogmaals naar de rechtspraak die geciteerd werd in het hierboven vermeld 

vernietigingsarrest, nl. : 

(…) 

De motivatie van tegenpartij ontlast haar geenszins van het naleven van de twee van elkaar 

onafhankelijke wettelijke voorwaarden, hetzij enerzijds het onderzoek naar de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de adequate medische verzorging in het land van herkomst en anderzijds de ernst 

van de medische aandoening van betrokkene na te gaan, quod non in casu. 

Huidig verzoek tot nietigverklaring strekt zich eveneens uit tot het medisch advies dd. 16/03/2015 van de 

ambtenaar-geneesheer ingevolge de recente rechtspraak uitgaande van een in cassatie gewezen 

recent arrest nr. 223.806 van 11/06/2013 van de Raad van State, waaruit volgt dat een medisch advies 

de waarde heeft van een interlocutoire akte, vatbaar voor beroep. 

Verzoekers menen dan ook dat het medisch advies inhoudelijk een schending uitmaakt van artikelen 9 

ter en 62 van de Vreemdelingenwet.” 

 

3.2. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet opgelegde motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, 

zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt.  

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

bestreden beslissing genomen is. 

 

De bestreden beslissing is, luidens de bewoordingen ervan, volledig opgehangen aan het advies van de 

ambtenaar-geneesheer van 16 maart 2015. Een motivering door verwijzing naar het uitgebrachte advies 

is in beginsel toegestaan. Deze werkwijze dient evenwel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. 

Vooreerst moet de inhoud van de stukken waarnaar wordt verwezen aan de betrokkene ter kennis zijn 

gebracht. Bovendien moet het desbetreffende stuk zelf afdoende gemotiveerd zijn en moet het in de 

uiteindelijke beslissing worden bijgevallen door de verwerende partij (RvS 13 maart 2014, nr. 226.734, 

NV BAECK en JANSEN). 

 

Het wordt niet betwist dat het advies van de ambtenaar-geneesheer aan de verzoekende partijen ter 

kennis werd gebracht, en al evenmin dat dit advies wordt bijgevallen in de bestreden beslissing. De 

vraag die zich dus stelt is of dit advies voldoet aan de vereisten van de formele motiveringsplicht in het 

licht van de bepalingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

3.3. De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter, §1, eerste en laatste lid van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt:  
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“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 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.”  

 

3.4. Artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet houdt duidelijk twee mogelijkheden in wat 

betreft de ziekte van de betrokkene: de ziekte houdt een reëel risico voor zijn leven of fysieke integriteit 

in, of zij houdt een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling in door een gebrek 

aan adequate behandeling in het land van herkomst. De duidelijke bewoordingen van deze bepaling, 

waarin de twee mogelijkheden naast elkaar zijn geplaatst, vergen geen nadere interpretatie en laten 

geenszins toe te besluiten dat de tweede mogelijkheid, zijnde een reëel risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling door een gebrek aan adequate behandeling in het land van herkomst, 

afhankelijk is van de eerste mogelijkheid, met name een reëel risico voor het leven of de fysieke 

integriteit van de aanvrager (RvS 19 juni 2013, nr. 223.961). 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 fysieke integriteit die de basisvereiste voor de toepassing van 

artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (hierna: het EVRM) 

(RvS 28 november 2013, nrs. 225.632 en 225.633 en RvS 29 januari 2014, nr. 226.651) 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 en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. 

Anderzijds is er het geval van de vreemdeling waarbij er actueel geen reëel risico is voor diens leven of 

fysieke integriteit en die dus in principe kan reizen 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). 

 

3.5. Om de verblijfsaanvraag van de verzoekende partijen in toepassing van voormelde wetsbepaling 

ongegrond te verklaren, steunt de verwerende partij in de bestreden beslissing op een medisch advies 

van een arts-adviseur van 16 maart 2015. In dit advies, dat integraal deel uitmaakt van de motivering 

van de bestreden beslissing, wordt het volgende gesteld:  

 

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

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

21.04.2010. 

I. Medische voorgeschiedenis + voorgeleqde medische attesten: 

Door de betrokkene werden de volgende medische getuigschriften voorgelegd ter staving van de 

aanvraag: 

• 26/08/2008, Dr. Murât, Servië, blijkbaar was de problematiek van mentale retardatie daar reeds 

bekend. 

• 12/04/2010, 18/12/2014, Dr. Heylen, betrokkene vertoont een mentale retardatie, waarschijnlijk ten 

gevolge van verminderde bloeddoorstroming, mogelijks ten gevolge van een septische shock rond de 

leeftijd van 2 maanden. Hij had ook verschillende keren bronchitis. Hij kon slechts autonoom wandelen 

rond de leeftijd van 10 jaar. Eind december2014 waren er klachten dat Adrian agressiever werd. Er 

wordt aangeraden de medicatie niet te verhogen maar te proberen beter met hem te communiceren via 

gebarentaal. 

. • 20/01/2010, 28/02/2010, Dr. Bernardis, korte opname gedurende 1 dag, er waren geen epileptische 

convulsies. Het medische vervolgdossier wordt bijgevoegd.  
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• 09/04/2010, Dr. Peeters, er was een korte opname van 6 tot 09/04/2010, mentale retardatie, soms 

agressief gedrag. 

• 7/4/2010, Dr. van Ruysseveldt, de MR van de hersenen toont kleine en diffuse punctiforme frontale 

letsels, voornamelijk rechts. Dit kan wijzen op een postneonatale problematiek. Geen andere 

afwijkingen. 

• 20/04/2010, Dr. Bonnier, het elektro-encefalogram is normaal op 18/01/2010, idem op 22/01/2010, 

de 

juiste reden van de mentale achterstand is eigenlijk niet-gekend. Geen tekenen van epilepsie. 

• 12/01/2012, 12/12/2011,13/12/2011, 9 juni 2011,9/06/2011, Dr. De Rouck, psychomotorische 

retardatie, 

epilepsie kan niet bevestigd worden. Later was een liesbreuk. 

• 15/12/2010, 26/10/2011,15/09/2011, Dr. Roos, orthopedische schoenen worden voorgeschreven. 

• 04/03/2011,15/12/2011, Dr. Rosiers, tandextracties onder narcose. 

• 15/09/2011,12/12/2011, 11/01/2013, Dr. Bosmans, nazicht hartfunctie OK, in geval van frustraties 

wordt 

bij deze jongen agressief gedrag opgemerkt, waarbij hij wild rondom zich heen slaat en begint te 

roepen. 

• 25/04/2012,16/05/2012, Dr. Sas, mentale retardatie, agressief gedrag. 

• 03/11 /2011, Dr.Van Reet, opvolging. 

• 03/11/2011, Dr. Hendrickx, opvolging liesbreuk aan de rechterzijde, probleem met de rechtertestikel. 

• 11/08/2010, attest uit Servië, betrokkene werd er vroeger reeds behandeld voor dezelfde 

problematiek. 

• 06/06/2012, 30/08/2012,15/07/ 2013 Dr. Lenders, mentale retardatie, sinds betrokkene naar school 

gaat 

is er veel beterschap. 

• 28/09/2012, Dr. Lesseliers, mentale retardatie, cardiologisch nazicht : Het resultaat is gunstig, geen 

enkel argument voor haar problematiek. 

• 25/8/2014, Dr. Vanermen, er is een symmetrische heupfunctie, wel platvoeten waarvoor 

orthopedisch 

schoeisel wordt voorgeschreven. 

• 23/2/2015, Dr. Aubinet, de orthopedische situatie is erop verbeterd. 

• 6/3/2015, Dr. Charlier, er werd een afspraak op neurologie gepland. 

II. Analyse van dit medisch dossier leert mii het volgende: 

Deze 17-jarige jongen vertoont een mentale retardatie, met als bijkomend kenmerk gedragsstoornissen, 

waardoor hij regelmatig agressief wordt. De verschillende oppuntstellingen konden geen epilepsie 

bevestigen, ook de cardiale bevindingen waren zeer bevredigend. Op zeker ogenblik heeft men een 

liesbreuk vastgesteld' waarvoor hij geopereerd werd. 

Sinds hij naar school gaat is zijn toestand verbeterd, ook al is hij soms agressief. 

Hij werd regelmatig opgevolgd, en de jongste bevindingen zijn zowel op cardiologisch als op 

neurologisch gebied zeer bevredigend, zodat deze chronische aandoening, zelfs onbehandeld, geen 

gevaar kan betekenen voor zijn leven of fysieke integriteit, zodat er bijgevolg geen risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling bestaat. 

III. Conclusie: 

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 hij verblijft. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land van herkomst 

of het land waar hij verblijft. 

Ik stel bijgevolg vast dat er geen sprake is van 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 grand van genoemd Artikel.”  

 

3.6. De verzoekende partijen betogen, na verwijzing naar het vernietigingsarrest van de Raad van 26 

februari 2015, nr. 139 731 - waarbij de Raad de vorige ongegrondheidsbeslissing van 4 oktober 2013, 

genomen ten aanzien van dezelfde aanvraag als in casu, vernietigde – dat de ambtenaar-geneesheer in 

haar analyse van het medisch dossier het risico op een onmenselijke en vernederende behandeling 

koppelt aan het ontbreken van gevaar voor het leven of de fysieke integriteit van hun zoon, in plaats van 

aan de beschikbaarheid en de toegang tot adequate medicamenteuze behandeling in het land van 

herkomst, die hij naliet te onderzoeken. De verzoekende partijen menen dat de ambtenaar-geneesheer 

geen passend gevolg heeft gegeven aan het vernietigingsarrest, waar de Raad enkel kon vaststellen dat 
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uit het vorig advies niet blijkt of werd onderzocht of de aandoening waaraan hun zoon een reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er in het land van herkomst geen 

adequate behandeling is. De verzoekende partijen menen dat zulk een onderzoek zich opdrong gelet op 

het feit dat hun zoon medicamenteus behandeld wordt en de duur van de behandeling als levenslang 

noodzakelijk werd geacht door verscheidende artsen, waaronder een neuro-psychiater. 

 

3.7. In de nota met opmerkingen stelt de verwerende partij in dit verband als volgt:  

 

“Verzoekers kunnen niet dienstig voorhouden als zouden de twee adviezen identiek zijn nu in het advies 

van 16 maart 2015 expliciet ingegaan werd op de noodzaak van behandeling, waarbij de ambtenaar-

geneesheer analyseerde dat zelfs zonder behandeling er geen gevaar is voor het leven of fysieke 

integriteit waardoor er geen risico op een onmenselijke of vernederende behandeling bestaat. De 

ambtenaar-geneesheer maakte in het nieuwe advies, in tegenstelling tot het vorige advies, geenszins 

melding van de noodzaak van een levensbedreigende ziekte. 

Los van het ongefundeerde betoog van verzoekers dat de adviezen identiek zouden zijn, brengen zij 

geen enkele argumenten aan die erop zouden wijzen dat de ambtenaar-geneesheer zijn advies op 

kennelijk onredelijke wijze zou hebben opgesteld en dat de bestreden beslissing niet correct werd 

genomen. 

Verzoekers kunnen alleszins niet gevolgd worden indien zij de mening zouden zijn toegedaan dat er in 

ieder geval een onderzoek dient te gebeuren naar de behandeling in het herkomstland. 

10 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde in die zin in arrest nr. 123.884, d.d. 14 mei 2014 

onder meer wat volgt: 

“Er dient tevens te worden geduid dat wanneer de ambtenaar-geneesheer vaststelt dat een vreemdeling 

die vraagt om op medische gronden tot een verblijf te worden gemachtigd, gelet op de aard van de 

aangevoerde medische problematiek, strikt genomen geen behandeling nodig heeft en het ontbreken 

van bepaalde vormen van medische zorgverstrekking geen aanleiding kan geven tot de vaststelling dat 

deze vreemdeling in een onmenselijke of vernederende situatie terechtkomt, deze arts geen 

overwegingen meer in zijn advies dient op te nemen omtrent de beschikbaarheid en de toegankelijkheid 

van deze vormen van zorgverstrekking in het land van herkomst van deze vreemdeling. Dergelijke 

overwegingen zijn in dat geval immers niet vereist om te begrijpen waarom werd besloten dat de 

aanvrager niet voldoet aan de in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalde criteria 

en bieden geen meerwaarde.” (eigen onderlijning) 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde in arrest nr. 138.245 d.d. 11 februari 2015 wat 

volgt: 

“Artikel 9ter van de vreemdelingenwet stelt immers niet de vereiste dat steeds moet worden onderzocht 

of een adequate behandeling van een gezondheidsprobleem in het land van herkomst van een 

vreemdeling beschikbaar en toegankelijk is. Voormelde bepaling voorziet slechts dat dient te worden 

nagegaan of het ontbreken van een adequate behandeling een reëel risico inhoudt op een onmenselijke 

of vernederende behandeling. De ambtenaar-geneesheer is aan deze verplichting tegemoetgekomen.” 

 

3.8. In casu blijkt geenszins een afzonderlijk, inhoudelijk onderzoek naar de vraag of de aandoening van 

de zoon van de eerste en tweede verzoekende partij in de situatie dat hiervoor geen adequate 

behandeling voorhanden is in het land van herkomst of verblijf een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling. Uit het medisch advies zoals vermeld in 3.5. blijkt evenwel 

enkel een onderzoek of de ingeroepen gezondheidstoestand een gevaar inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit. De ambtenaar-geneesheer stelt in haar analyse vast dat er sprake is van mentale 

retardatie met als bijkomend kenmerk gedragsstoornissen, waardoor de 17-jarige jongen regelmatig 

agressief wordt, dat de verschillende oppuntstellingen geen epilepsie konden bevestigen, dat ook de 

cardiale bevindingen zeer bevredigend waren, dat op een zeker ogenblik men een liesbreuk heeft 

vastgesteld waarvoor de zoon geopereerd werd, dat sinds hij naar school gaat de toestand verbeterd is, 

ook al is hij soms agressief, dat hij regelmatig werd opgevolgd en de jongste bevindingen zowel op 

cardiologisch als op neurologisch gebied zeer bevredigend zijn, zodat deze chronische aandoening, 

zelfs onbehandeld, geen gevaar kan betekenen voor zijn leven of fysieke integriteit. De ambtenaar-

geneesheer verbindt voorts de vraag of er sprake is van een reëel risico op een onmenselijke of 

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

verblijf volledig aan de vraag of er actueel een reëel gevaar is voor het leven of de fysieke integriteit wat 

blijkt uit de bewoording “zodat er bijgevolg geen risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling bestaat” die volgt na het onderzoek naar de eerste hypothese onder artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, zoals hiervoor vermeldt. Deze handelwijze is, gelet op voorgaande bespreking over 

het toepassingsgebied van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, in strijd met deze wetsbepaling.  
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De Raad wijst er ter verduidelijking op dat de ambtenaar-geneesheer haar conclusie dat er bijgevolg 

geen risico is op een onmenselijke of vernederende behandeling niet op de motieven betrekt dat de 

jongste bevindingen zowel op cardiologisch als op neurologisch gebied zeer bevredigend zijn, er staat 

immers niet “en zodat”, doch wel op het feit dat de chronische aandoening, zelfs onbehandeld, geen 

gevaar kan betekenen voor haar leven of fysieke integriteit. 

 

De ambtenaar-geneesheer heeft aldus gesteld dat de ziekte zelfs onbehandeld geen gevaar kan 

betekenen voor het leven of de fysieke integriteit van de jongen. De Raad stelt echter vast dat het 

onderzoek zich heeft beperkt tot de vraag of er zonder behandeling een directe bedreiging voor het 

leven van betrokkene zou kunnen zijn. Deze bewoordingen, noch de andere bewoordingen van het 

advies laten echter toe te concluderen dat werd onderzocht of de betrokkene, indien onbehandeld, niet 

in een situatie terecht komt die een risico inhoudt voor een onmenselijke of vernederende behandeling. 

Een en ander klemt des te meer nu uit de aan de verwerende partij voorgelegde medische 

getuigschriften blijkt dat de zoon van de verzoekende partijen wel degelijk medicamenteus wordt 

behandeld en de duur van de behandeling door verschillende artsen -waaronder een neuropsychiater- 

als levenslang noodzakelijk wordt geacht. 

 

3.9. De verwerende partij stelt in haar nota met opmerkingen dat in het advies van 16 maart 2015 

expliciet werd ingegaan op de noodzaak van behandeling waarbij de ambtenaar-geneesheer 

analyseerde dat zelfs zonder behandeling er geen gevaar is voor het leven of fysieke integriteit 

waardoor er geen risico is op een onmenselijke of vernederende behandeling, doch vermag hiermee 

niet de bovenstaande vaststellingen te weerleggen nu zij in wezen niets anders betoogt dan wat reeds 

in het advies te lezen staat. Ook de stelling dat in het nieuwe advies geen melding wordt gemaakt van 

de noodzaak aan een levensbedreigende ziekte, doet geen afbreuk aan de bovenstaande 

vaststellingen, daar het klopt dat het nieuwe advies niet expliciet vermeld dat er noodzaak is aan een 

levensbedreigende ziekte, doch dit niet wegneemt dat de ambtenaar-geneesheer in het nieuwe advies 

van 16 maart 2015 nog steeds de vraag of er sprake is van een reëel risico op een onmenselijke of 

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

verblijf volledig verbindt aan de vraag of er actueel een reëel gevaar is voor het leven of de fysieke 

integriteit. 

 

3.10. Gelet op hetgeen voorafgaat kan de Raad alleen maar vaststellen dat uit het advies van de 

ambtenaar-geneesheer niet blijkt of werd onderzocht of de aandoening waaraan de zoon van de 

verzoekende partijen lijdt 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. 

 

Aangezien de bestreden beslissing, zoals reeds gesteld, volledig is opgehangen aan het advies van de 

ambtenaar-geneesheer, is zij met dezelfde onwettigheid behept. 

 

3.11. De verzoekende partijen kunnen dan ook worden gevolgd waar zij een schending aanvoeren van 

de formele motiveringsplicht in het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

Het middel is in de besproken mate gegrond. 

 

4. 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 
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De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 18 maart 2015 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 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 ongegrond wordt verklaard, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 525 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op een juli tweeduizend zestien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


