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 nr. 171 910 van 14 juli 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Chinese nationaliteit te zijn, op 24 december 2013 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 5 

november 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 ongegrond wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 februari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 maart 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. OP DE BEECK, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 19 juli 2011 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. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 21 september 2011 

een beslissing waarbij de in punt 1.1. vermelde aanvraag ontvankelijk werd verklaard. 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) nam op 5 november 2013 een beslissing waarbij de in 
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punt 1.1. vermelde aanvraag ongegrond werd verklaard. Verzoekster werd hiervan op 25 november 

2013 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 19/7/2011 bij aangetekend 

schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

T.(…), Y.(…) (…) 

nationaliteit: China 

geboren te (…) op (…) 

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 21/9/2011, 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 T.(…) Y.(…) die echter niet weerhouden konden worden 

(zie verslag arts-adviseur dd. 19/7/2011 in gesloten omslag) 

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). 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij in haar nota met opmerkingen om de kosten van het 

geding ten laste van verzoekster te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel als 

beginsel van behoorlijk bestuur. Verzoekster stelt in haar eerste middel het volgende: 

 

“Overeenkomstig de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dient de administratie o.m. een 

gedegen feitenvinding aan de dag te leggen, wanneer zij een verzoek van een rechtsonderhorige 

behandelt;  

Dit houdt in dat wordt gepeild naar alle rechtens relevante elementen van het dossier waarbij een 

bepaalde actieve plicht tot medewerking vereist is; 

Uiteraard hoeft de administratie niet de bewijsvoering in het concrete dossier ter harte te nemen, in de 

plaats van de aanvrager, maar er is wel een volstrekte voorlichtingsverplichting; 

Het feit dat iedere burger geacht wordt de wet te kennen impliceert niet dat de administratie volstrekt 

lijdzaam kan toezien wanneer de rechtszoekende een dossier indient waarin niet alle mogelijkheden zijn 

benut; 

IN CASU werd het dossier van verzoekster geweigerd op basis van o.m. de vaststelling dat "[sinds juni 

2011] er geen verdere medische verwikkelingen meer waren, noch complicaties, noch andere 

hospitalisaties, zodat de toestand als gestabiliseerd kan worden beschouwd. Er zijn geen verdere 

medische verwikkelingen meer geweest die het vermelden waard zijn" 

Verzoekster stelt zich ernstig de vraag waarop de raadgevende geneesheer zich heeft gesteund; 
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Het weze overigens vermeld dat verzoekster, ondanks het feit dat haar dossier eerder ontvankelijk was 

verklaard, uiteindelijk niet meer is opgeroepen voor medisch onderzoek bij deze raadgevende 

geneesheer; 

Het is zeer zeker juist dat verzoekster beter updates van haar toestand had gestuurd, doch in casu - en 

gelet op de attesten die reeds werden meegestuurd bij de aanvraag zelf - blijken twee belangrijke 

zaken: 

1. verzoekster zou de komende jaren sowieso niet genezen zijn en zou moeten worden opgevolgd 

2. haar ziektebeeld zelf maakt dat follow-up van haar zijde uit erg problematisch is- ze komt nauwelijks 

haar bed uit, ze is apathisch... 

Het is derhalve onbegrijpelijk dat de raadgevende geneesheer twee jaar na de aanvraag niet tot 

bijkomend onderzoek overgaat, met name door verzoekster te ontbieden, om zich alzo van de verdere 

evolutie te vergewissen; 

De attesten enerzijds lieten vermoeden dat er zeker nog problemen zouden zijn, en anderzijds was het 

door verzoeksters ziektebeeld niet verwonderlijk dat zij geen bijkomende info had overgemaakt; 

Uit een stuk dat verzoekster thans bijbrengt (stuk 3, attest Dr. M. d.d. 13.12.2013) blijkt onomstotelijk dat 

deze vrouw nog steeds erg depressief is gezien haar - voorlopig in remissie zijnde kanker - en dat er 

uiterst veel aandacht nodig is voor haar suïcidale ideeën, die er ontegensprekelijk zijn; 

Stuk 3 lag uiteraard niet ter inzage van de raadgevend geneesheer en bij uitbreiding de Staatssecretaris 

terzake, maar het wordt thans voorgelegd ten bewijze van de evidentie van de continuïteit van het 

probleem; de raadgevend geneesheer had dit derhalve vanzelf wel kunnen inschatten en voorzien, en 

had er kunnen naar handelen; 

Evenwel, de raadgevende geneesheer heeft de radio silence gretig aangewend om te besluiten dat er 

dan blijkbaar wel geen vuiltje aan de lucht meer zou zijn geweest, en dat er geen markante evoluties 

meer waren geweest... 

Deze vermeldingen in de beslissing zijn boude veronderstellingen, die trouwens strijdig zijn met de 

werkelijkheid; integendeel blijkt dat verzoekster wel degelijk nog onder dokterstoezicht staat en met 

reden; 

Uit de bestreden beslissing blijkt nergens dat hiernaar gepeild is geworden, wat wijst op een volstrekt 

gebrekkige feitenvinding, waarmee onbehoorlijk bestuur werd bedreven; 

De Staatssecretaris kon verzoekster misschien verwijten haar dossier niet te hebben geactualiseerd 

(wat, nogmaals, ook niet nodig was gezien de duidelijke attesten bij aanvang), maar derhalve op die 

basis op de koop toe onjuiste en medisch onverantwoorde gevolgtrekkingen maken is evenzeer een 

daad van onbehoorlijk bestuur wegens gebrekkige feitenvinding; 

Het middel is ernstig;” 

 

3.2. 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). 

 

3.3. In haar middel vraagt verzoekster zich af waarop de arts-adviseur zich gebaseerd heeft om in zijn 

advies van 28 oktober 2013 het volgende te stellen: “In juni 2011 was de toestand niet-gestabiliseerd, 

maar sindsdien waren er hier geen verdere medische 

verwikkelingen, noch complicaties noch andere hospitalisaties, zodat de toestand als gestabiliseerd kan 

beschouwd worden. Er zijn geen verdere medische verwikkelingen geweest die het vermelden waard zijn.” 

 

3.4. Blijkens de gegevens van het administratief dossier werden door verzoekster allerhande medische 

getuigschriften neergelegd die dateren van februari 2007 tot juni 2011. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt bijgevolg vast dat het duidelijk is waarop de arts-

adviseur zich heeft gebaseerd, te meer daar er in het advies een overzicht wordt geboden van de stukken 

die ter staving van de aanvraag werden neergelegd.  

 

3.5. In haar middel geeft verzoekster zelf toe dat ze beter updates had gestuurd. Het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt niet in dat het bestuur er steeds toe gehouden is bijkomende stukken aan de 

betrokkene te vragen wanneer blijkt dat de door hem ingediende stukken niet meer actueel zijn en wanneer 

de betrokkene ook moet weten dat die stukken niet meer actueel zijn, vermits zij op haar eigen toestand 

betrekking hebben (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). 
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3.6. Verzoekster trekt uit de neergelegde stukken bepaalde medische gevolgtrekkingen die haaks staan op 

deze van de arts-adviseur in zijn advies. Het onderzoek en de appreciatie van de door de vreemdelingen 

aangebrachte medische gegevens behoren echter uitsluitend tot de bevoegdheid van de ambtenaar-

geneesheer en het komt de Raad niet toe de beoordeling van de ambtenaar-geneesheer te betwisten 

(RvS 15 januari 2014, nr. 10.218 (c)). 

 

3.7. In zoverre verzoekster zich in het kader van de aangevoerde schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel baseert op het medisch getuigschrift dat zij thans als bijlage bij haar 

verzoekschrift voegt (Verzoekschrift, bijlage 3), dient te worden opgemerkt dat het medisch attest van 13 

december 2013 meer dan een maand na het nemen van de bestreden beslissing werd opgesteld. Er 

kan de arts-adviseur en bij uitbreiding de gemachtigde van de staatssecretaris geen onzorgvuldigheid 

worden verweten doordat met die gegevens geen rekening werd gehouden. De Raad kan hierop 

evenmin acht slaan, aangezien hij de regelmatigheid van een bestuurshandeling dient te beoordelen in 

functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon 

beschikken om deze beslissing te nemen (RvS 2 juli 2008, nr. 2.982 (c)). 

 

3.8. Waar verzoekster zich beklaagt over het feit dat zij niet door de arts-adviseur werd ontboden met 

het oog op een bijkomend onderzoek, dient te worden geduid dat het onderzoek aan het lichaam en het 

raadplegen van deskundigen, zoals bedoeld in artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de vreemdelingenwet, 

louter facultatief is (cf. ook Parl.St., Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 35). Het uitblijven van een 

bijkomend onderzoek leidt niet automatisch tot de vaststelling dat de beslissing op onzorgvuldige wijze 

tot stand zou zijn gekomen. 

 

3.9. Verzoekster maakt niet aannemelijk dat er sprake zou zijn van een gebrekkige feitenvinding. Er 

werd geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aangetoond. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.10. In haar tweede middel werpt verzoekster de schending op van de materiële motiveringsplicht als 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

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

vreemdelingenwet. Verzoekster stelt daarbij het volgende:  

 

“Het is een algemeen rechtsbeginsel dat iedere bestuurshandeling moet steunen op motieven in feite en 

in rechte; ook art. 62 vreemdelingenwet vereist dat de administratieve beslissingen met redenen worden 

omkleed; 

"L'exigence de la motivation d'une décision est destinée è ce que /'intéressé ait parfaitement 

connaissance des raisons que la justifient." 

(Cons. Etat, 12mai1989, arrêt n° 32.560, R.A.C.E., 1989); 

Bovendien verplicht de wet van 29 juli 1991 de overheid om bij elke bestuurshandeling met individuele 

draagwijdte in de beslissing zelf de feitelijke en juridische grondslag aan te duiden waarop hij steunt; 

Deze motivering moet bovendien afdoende zijn; In ieder geval zijn onduidelijke, onnauwkeurige 

stereotiepe, geijkte of gestandaardiseerde motiveringen niet afdoende zijn;  

In casu is duidelijk is dat het gaat om een beslissing die onderworpen is aan de formele en de materiële 

motiveringsplicht. 

Verzoekster zijn van oordeel dat de motivering in casu minstens op onduidelijke of irrelevante gronden 

is gebaseerd: 

Verwerende partij heeft in casu gemotiveerd op een volstrekt stereotiepe en gestandaardiseerde wijze; 

Immers, de beslissing is gestructureerd in twee punten, waarin algemene stelregels zijn opgenomen en 

uitvoerig naar hogere rechtspraak wordt verwezen, waarbij er dan in één adem wordt bij gezegd dat 

betrokkene niet voldoet aan deze hypothesen; 

Dit alles wordt teruggebracht naar het advies van Dr. M., arts-adviseur in deze zaak, die zich er in één 

zinnetje vanaf maakt, stellende dat "uit het medisch dossier geen directe bedreiging blijkt voor het leven 

van betrokkene; er is geen enkel vitaal orgaan aangetast en de aangehaalde psychologische toestand 

van betrokkene vereist geen speciale beschermingsmaatregelen"-, 

Uit geen enkel element blijkt dat de gegevens die door verzoekster uitvoerig werden meegedeeld, 

werden getoetst aan de criteria die gangbaar zijn, en om welke reden precies zij deze test niet wisten te 

doorstaan; 

Immers, er was niet alleen sprake van lymfeklierkanker (ziekte van Hodgkin), weliswaar in remissie, 

maar waarvoor follow-up nodig is, zijnde derhalve een levensbedreigende aandoening, maar er was 
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daarnaast ook nog sprake van zware depressie suïcideneigingen in de marge van de ziekte; een suïcide 

stelt een einde aan het leven, een drang daartoe is m.a.w. levensbedreigend, daarvoor moet men geen 

medicus zijn; 

Toch schijnt de controlearts daar anders over te denken, minstens laat hij na te motiveren waarom 

toenemende suïcideneigingen niet levensbedreigend zouden zijn; 

Nu verzoekster al relatief lang in behandeling is, en thans suïcidale neigingen ontwikkelt, kan men 

stellen dat haar ziekte zich in een vergevorderd stadium bevindt; 

Ook daarvan is niets terug te vinden in de beoordeling van de controlearts, behalve dan de loutere 

vaststelling dat "hetgeen aandoening is die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit van betrokkene, noch een aandoening is 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 

ze verblijft."; 

En op een andere plaats wordt er tot eenieders verbijstering gezegd: "Zelfs onbehandeld is er geen 

risico, noch voor het leven, noch voor de fysieke integriteit, welnu, onbehandeld had verzoekster zich 

mogelijks al van het leven benomen; 

Kennelijk moet er eerst een zelfmoord plaatsvinden om iet of wat au sérieux te worden genomen; 

Uit geen enkele passus van de bestreden beslissing (samengelezen met het advies van de controlearts) 

blijkt dat men zich ook maar enigszins heeft verdiept in de specifieke problematiek die aan de orde is; 

Verzoekster is dus, nogmaals, niet opgeroepen door de adviserende geneesheer van DVZ, en evenmin 

blijkt uit de beslissing dat er overleg werd gepleegd tussen deze geneesheer en verzoekster eigen 

behandelende arts; 

Zeker nu verzoeksters behandelende arts stelt dat een onbepaalde follow-up nodig is, was meer 

diepgaande analyse aan de orde geweest; 

In de huidige fase is zelfs maandelijkse follow-up nodig, wat nog meer noopt tot een duidelijke uitleg 

vanwege de arts van DVZ; 

Op basis van de gegeven motivering - die teruggaat op de medische bespreking van Dr. M., kan 

verzoekster niet uitmaken waarom "verergering depressief beeld met suïcide niet als levensbedreigend 

kan worden ingeschat; dit had de raadgevende geneesheer van DVZ derhalve dienen te specificeren; 

Er wordt terzake geen enkele toetssteen toegelicht, er worden geen definities en criteria gegeven, 

minstens wordt niet uitgelegd waarom verzoekster er in kwestie niet aan voldoet; 

Minstens op deze grond dient de beslissing van de Staatssecretaris als ontoereikend gemotiveerd te 

worden aangemerkt en moet de beslissing worden vernietigd; 

Het middel is eveneens ernstig;” 

 

3.11. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de 

vreemdelingenwet 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).  

 

3.12. Bij de beoordeling van de 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). 

 

3.13. De bestreden beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond wordt verklaard, 

vermeldt uitdrukkelijk artikel 9ter van de vreemdelingenwet als haar juridische grondslag. Voormeld 

wetsartikel luidt als volgt:  

 

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

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

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

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

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

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 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. 

(…)” 

 

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 betrokkene (RvS 28 november 2013, nr. 225.632; RvS 19 juni 2013, nr. 223.961).  

 

3.14. Blijkens de gegevens van het administratief dossier baseerde verzoekster zich in het kader van 

haar aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen van 19 juli 2011 op de lopende 

behandeling voor een vastgestelde ‘ziekte van Hodgkin’ en op een “depressie met vitale kenmerken en 

suïcidaliteit. 

 

3.15. De bestreden beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond wordt 

verklaard, is gebaseerd op het advies van de arts-adviseur van 28 oktober 2013 dat samen met de 

bestreden beslissing ter kennis van verzoekster 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: 

 

“(…) 

NAAM: T.(…), Y.(…) (…) 

Vrouwelijk 

nationaliteit: China /Volksrep./ 

geboren te (…) op (…) 

Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon in 

het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 19.07.2011. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

I. Medische voorgeschiedenis + voorgelegde medische attesten 

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

-11/02/2007, 07/09/2009, dr. V.(…), betrokkene werd opgenomen op de dienst gynaecologie, werd een 

ruptuur vastgesteld van een hemorragisch corpus luteum cyste. Later werd dan een ziekte van Hodgkin 

vastgesteld, waarvoor de klassieke behandeling werd toegepast. Betrokkene was inmiddels ook psychisch 

gedestabiliseerd, waarvoor ze een specifieke behandeling kreeg. 

-07/09/2009, dr. L.(…), verslechterde ademhaling, mogelijks in verband met en toxiciteit ten opzichte van de 

toegediende Bleomycine. 

-19/11/2009, dr. J.(…), verdere behandeling is gedaan, betrokkene heeft wel nog psychische 

fobieklachten. 

-06/04/2011, dr. S.(…), betrokkene was gehospitaliseerd van 16/02/2011 tot 06/04/2011, wegens de 

psychische verwikkelingen van Hodgkin. De depressieve symptomatologie verbeterde tijdens de opname. 

-24/05/2011, dr. D.(…), betrokkene zou in de toekomst nog verdere opvolging nodig hebben om recidieven 

te vermijden 

-09/05/2011, Mevr. L.(…), psychotherapeute, problemen met verblijfsvergunning staan op de voorgrond. 

-16/06/2011, dr. S.(…), psychiater, gaf = 31. 
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Analyse van dit medisch dossier leert mii het volgende: 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische attesten blijkt dat er bij deze 30 jarige vrouw een 

ziekte van Hodgkin vertoonde. Deze wet correct behandeld. 

In de nasleep van deze behandeling ontwikkelde zij psychische klachten waarvoor een specifieke opname 

en behandeling volgden. 

In juni 2011 was de toestand niet-gestabiliseerd, maar sindsdien waren er hier geen verdere medische 

verwikkelingen, noch complicaties noch andere hospitalisaties, zodat de toestand als gestabiliseerd kan 

beschouwd worden. 

Er zijn geen verdere medische verwikkelingen geweest die het vermelden waard zijn.  

De vermelde aandoeningen of klachten zijn in de huidige omstandigheden niet levensbedreigend en deze 

medische problematiek houdt geen onmiddellijk gevaar in voor het leven en de fysieke integriteit van 

betrokkene. 

Gezien bovenvermelde, impliceert een terugkeer naar het land van herkomst geen enkele pejoratieve 

invloed op de evolutie van de aangehaalde gezondheidstoestand van de betrokkene. Zelfs onbehandeld is 

er geen risico noch voor het leven, noch voor de fysieke integriteit, noch op een vernederende of 

onmenselijke behandeling.  

Er worden geen nieuwe aandoeningen vermeldt die een reëel risico voor het leven van betrokkene 

inhouden, zij werd verder nooit meer gehospitaliseerd. Ik kan dus op basis van de voorliggende elementen 

niet aannemen dat de medische toestand een reëel risico zou inhouden bij terugkeer van betrokkene naar 

haar land van herkomst.  

Er waren geen verdere acute opstoten. 

III. Conclusie 

Dit medisch dossier laat niet toe 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 het medisch dossier blijkt geen directe bedreiging voor het leven van betrokkene, er is geen enkel vitaal 

orgaan aangetast en de aangehaalde psychologische toestand van betrokkene vereist geen speciale 

beschermingsmaatregelen. 

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 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.”  

 

3.16. Verzoekster kan niet worden bijgetreden waar zij in haar tweede middel poneert dat de beslissing “op 

een volstrekt stereotiepe en gestandaardiseerde wijze” zou zijn gemotiveerd. Er wordt immers in het advies 

ingegaan op de specifieke door verzoekster ingeroepen aandoeningen.  

 

3.17. Verzoekster hamert op de noodzaak aan follow-up ter preventie van recidive van de ‘ziekte van 

Hodgkin’, waardoor er volgens haar sprake is van een levensbedreigende aandoening, maar zij weerlegt op 

geen enkele manier de pertinente vaststelling van de arts-adviseur dat deze aandoening correct werd 

behandeld. Tevens gaat zij er blijkbaar aan voorbij dat er blijkens de door haar aangeleverde medische 

attesten sedert november 2011 geen verdere behandeling meer is, zoals ook door de arts-adviseur werd 

vermeld. 

 

3.18. Met betrekking tot de zware depressie met suïcideneigingen in de marge van de ‘ziekte van Hodgkin’, 

zoals verzoekster beschrijft, stelt zij dat deze aandoening wel degelijk levensbedreigend is. Verzoekster kan 

echter niet worden gevolgd waar zij oppert dat er behoudens de vaststelling dat het “geen aandoening (is) 

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”, over deze ziekte niets terug te vinden is in ‘de 

beoordeling van de controlearts’ en dat men zich onvoldoende zou hebben verdiept in de problematiek. 

Blijkbaar gaat verzoekster eraan voorbij dat de arts-adviseur vaststelt dat verzoekster “(i)n de nasleep van 

deze behandeling” (voor de ‘ziekte van Hodgkin’) “psychische klachten (ontwikkelde) waarvoor een 
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specifieke opname en behandeling volgden”. Daarnaast wordt in het medisch advies aangehaald dat de 

toestand in juni 2011 weliswaar nog niet gestabiliseerd was, “maar sindsdien waren er hier geen verdere 

medische verwikkelingen, noch complicaties noch andere hospitalisaties, zodat de toestand als 

gestabiliseerd kan beschouwd worden.” Op basis van de gegevens die hij ter beschikking had, stelde de 

arts-adviseur vast dat “er (…) geen verdere medische verwikkelingen geweest (zijn) die het vermelden 

waard zijn” en concludeerde hij enerzijds dat “(d)e vermelde aandoeningen of klachten (…) in de huidige 

omstandigheden niet levensbedreigend (zijn) en deze medische problematiek houdt geen onmiddellijk 

gevaar in voor het leven en de fysieke integriteit van betrokkene” en anderzijds dat “(z)elfs onbehandeld 

(…,)er geen risico (is,) noch voor het leven, noch voor de fysieke integriteit, noch op een vernederende of 

onmenselijke behandeling”. Hieruit blijkt dat wel degelijk een duidelijke uitleg wordt gegeven waarom de 

depressiviteit niet levensbedreigend wordt geacht en wordt de noodzaak aan behandeling ontkracht. Beide 

hypotheses uit artikel 9ter, §1, van de vreemdelingenwet werden bijgevolg afgetoetst en de gemachtigde 

van de staatssecretaris kon op goede gronden besluiten om de aanvraag om machtiging tot verblijf 

ongegrond te bevinden. De louter hypothetische bewering van verzoekster zich onbehandeld “mogelijks al 

van het leven (had) benomen” is niet van aard om de pertinente overwegingen uit het medisch advies aan 

het wankelen te brengen. 

 

3.19. Wederom beklaagt verzoekster zich over het feit dat zij niet werd opgeroepen door de arts-adviseur 

met het oog op een bijkomend onderzoek. Hierbij kan worden verwezen naar wat hierboven in punt 3.8. 

werd gesteld. Ook waar zij stelt dat er geen overleg is geweest tussen de arts-adviseur en de behandelende 

arts, merkt de Raad op dat hij, gelet op de appreciatiebevoegdheid die de arts-adviseur toekomt, het niet 

inwinnen van bijkomend advies niet kan sanctioneren (RvS 21 maart 2012, nr. 8.251 (c)). 

 

3.20. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen. Er werd geen 

schending aangetoond van de motiveringsplicht. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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