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 nr. 174 716 van 16 september 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1) X 

2) 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 IIde KAMER, 

 

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

14 november 2013 hebben ingediend om de schorsing en de nietigverklaring te vorderen van de 

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

Armoedebestrijding van 3 juni 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 verklaard wordt en 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 24 mei 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 augustus 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. HINNEKENS, die loco advocaat J. JOCHEMS verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partij dient op 1 juli 2009 een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

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

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

 

1.2. Op 3 juni 2013 wordt de onder punt 1.1. vermelde aanvraag ongegrond verklaard. Dit is de eerste 

bestreden beslissing, die luidt als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 01/07/2009 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 09/04/2010, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

Reden: 

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. 

Overwegende dat na onderzoek door onze arts-attaché, zij concludeerde (zie gesloten omslag) dat: 

'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 gezondsheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. (EHRM 27mei 2008, 

Grote Kamer, nr. 26565/05, N v. United Kingkom; EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96, D. v. United 

Kingdom.)' 

'Uit bovenvermelde gegevens concludeer ik dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land 

waar de betrokkene verbleef, bekeken vanuit louter medisch perspectief, geen reëel risico inhouden op 

een onmenselijke of vernederende behandeling. De in deze medische attesten beschreven 

aandoeningen kunnen niet beschouwd worden als direct levensbedreigende aandoeningen. Op basis 

van de vermelde medische gegevens kan er geen contra-indicatie om te reizen weerhouden worden. 

Verder is er geen mantelzorg nodig omwille van de vermelde aandoeningen.' 

Tevens blijkt uit de beschikbare medische gegevens dat er geen sprake is van een 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 zij 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 grond van genoemd Artikel.' 

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). 

Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd (m.n. : de gevolgde taallessen) welke 

geen betrekking hebben op de medische toestand van betrokkene. Dat met de wet van 15 september 

2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een onderscheid werd aangebracht in 

twee verschillende procedures, m.n. ten eerste het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België 

verblijvende personen met een medische aandoening, ten tweede het artikel 9bis voor in België 

verblijvende personen, die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden, en die om 

humanitaire redenen een verblijfsmachtiging wensen te verkrijgen. 

Dat de hier ingeroepen niet-medische elementen buiten de medische context van artikel 9ter vallen en 

dat derhalve in dit verzoek aan deze niet-medische argumenten geen verder gevolg kan worden 

gegeven. 

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.” 

 

1.3. Op 3 juni 2013 wordt de verzoekende partij tevens het bevel om het grondgebied te verlaten 

gegeven. Dit is de tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

“In uitvoering van de beslissing van Maaike Vranken Attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, wordt aan de genaamde: 
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(...) 

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

verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten: 

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

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

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië1, tenzij zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven2. 

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

1° zij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in het 

bezit van een geldig visum” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de motiveringsplicht, van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet en van artikel 3 EVRM. 

 

Verzoekende partij betoogt als volgt: 

 

“Aangezien de bestreden beslissing stelt dat : 

"..” 

Eerste onderdeel 

Aangezien het medisch advies waarnaar de bestreden beslissing verwijst en waarop de bestreden 

beslissing steunt stelt dat de aandoening geen graad van ernst heeft zoals vereist door artikel 3 EVRM 

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 gevorderd stadium van ziekte; 

Terwijl artikel 3 EVRM een minimumnorm is waaraan voldaan moet worden in de EU lidstaten en in 

casu wordt voldaan door artikel 9 ter §1 Wet 15/12/1980 ; 

Artikel 9 ter §1 Wet 15/12/1980 voorziet evenwel in een ruimere bescherming dan artikel 3 EVRM; 

Bovendien zo blijkt uit de Europese rechtspraak vereist artikel 3 EVRM niet dat de gezondheidstoestand 

actueel en direct levensbedreigend dient te zijn; 

Er dient rekening te worden gehouden met verschillende factoren zijnde: 

- De ernst van de aandoening 

- De mate van beschikbaarheid van de vereiste medische zorgen en medicatie in het land van 

oorsprong 

- De mate van toegankelijkheid tot de vereiste zorgen en medicatie in het land waarnaar de 

vreemdeling wordt uitgewezen; 

Het EHRM houdt rekening met elk van deze factoren die op zich misschien geen schending uitmaken 

van artikel 3 EVRM maar wel in combinatie met elkaar; 

Zodat de bestreden beslissing door te poneren dat artikel 3 EVRM( zoals geïnterpreteerd door het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens) een aandoening eist die levensbedreigend is gezien de 

kritieke gezondheidstoestand of het zeer gevorderd stadium van ziekte een schending uitmaakt van de 

motiveringsverplichting , van artikel 9 ter §1 van de Wet van 15/12/1980 en van artikel 3 EVRM( zoals 

geïnterpreteerd door het EHRM); 

Tweede Onderdeel 

Aangezien de bestreden beslissing verwijst naar het medisch advies dat in bijlage is gevoegd en stelt 

het medisch dossier de arts-adviseur niet toelaat het bestaan vast te stellen van de actuele graad van 

ernst zoals vereist door artikel 3 EVRM zoals geïnterpreteerd door het EHRM : 

Aangezien het medisch advies stelt dat de in de medische attesten beschreven aandoeningen niet 

beschouwd kunnen worden als direct levensbedreigende aandoeningen zodat geen contra-indicatie om 

te reizen weerhouden kan worden en vanuit medisch perspectief een terugkeer naar het land van 

herkomst geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling; 

Terwijl dit bovendien een onjuiste interpretatie uitmaakt van artikel 3 EVRM zoals geïnterpreteerd door 

het EHRM welke niet als absolute voorwaarde stelt dat de aandoening levensbedreigend dient te 

zijn(:eerste onderdeel); 

En terwijl het niet is omdat de aandoening niet levensbedreigend zou zijn dat dit automatisch betekent 

dat een terugkeer naar het land van herkomst geen reëel risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling zou inhouden; 

Dit betreffen twee verschillende hypothese die apart onderzocht dienen te worden en aldus ook apart 

beoordeeld dienen te worden; 

Er dient nagegaan te worden op medisch vlak wat de beschikbaarheid is van de vereiste zorgen en 

medicatie, wat in casu geenszins gebeurde; 
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Er dient rekening te worden gehouden met de toegankelijkheid van de vereiste medische zorgen en 

medicatie in het land van herkomst, wat in casu evenmin gebeurde; 

Men moet niet enkel rekening houden met de algemene omstandigheden in het land van herkomst maar 

ook met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene bijvoorbeeld of er nog familie aanwezig was of 

opvang voorhanden is in het land van herkomst; 

Er werd geen enkel onderzoek naar gedaan noch door de Arts- attaché noch door de dienst 

Vreemdelingenzaken; 

Deze beoordeling op vlak van elk van deze factoren ontbreekt volledig zodat de betreden beslissing een 

schending uitmaakt van de motiveringsverplichting , van artikel 9 ter §1 van de Wet van 15/12/1980 en 

van artikel 3 EVRM; 

Derde onderdeel 

Verzoekster lijdt aan zeer ernstige aandoeningen die omstandig en gedetailleerd worden beschreven in 

medische attesten en ondersteund in medische verslagen; 

De ernst van deze aandoeningen wordt in deze medische attesten en huidig stuk 3 op voldoende wijze 

beschreven en aangetoond: 

- Zo is er de zwakzinnigheid( en niet zwakbegaafdheid) van verzoekster die de prognose op 

negatieve wijze beïnvloedt 

- Zo is er de GAF score (25) waaruit blijkt dat" het gedrag in ernstige mate beïnvloed wordt door 

wenen of haiiucinaties of ernstige beperkingen in communicatie of oordeel of onvermogen om te 

functioneren op bijna alle terreinen " zie stuk 3 

- Zo zijn er de herbelevingen en nachtmerries die te maken hebben met haar PTSS welke nog steeds 

actief is zie stuk 3 

- De paranoïde gedachten en angst die maken dat opnames het gevaar voor zelfmoord vergroten en 

die behandeling door een vertrouwenspersoon van levensbelang maken 

- De ondergane zelfmoordpogingen in het verleden welke niet enkel gedachten waren zie stuk 3 ( 

omstandige beschrijving van elk van de pogingen) en de actuele zelfmoordrisico's 

Het mag dan ook duidelijk zijn dat de omstandigheden eigen aan het geval van verzoekster voldoende 

concreet en aantoonbaar zijn gemaakt in de voorgebrachte medische attesten en verslagen die niet 

anders kunnen begrepen worden dan dat er gevaar is voor het leven van verzoekster ingevolge de 

aandoeningen waaraan zij lijdt; 

Zodat door te oordelen dat het in casu niet gaat om een ziekte zoals voorzien in art9 ter §1 van de Wet 

van 15/12/1980 het voormelde artikel werd geschonden;” 

 

2.2. De motieven van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing gelezen 

worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin 

heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte 

beschikt. 

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag ervan, met name artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet, en naar het advies van de arts-adviseur die de medische elementen die voor 

verzoekende partij werden aangevoerd op 15 mei 2013 heeft onderzocht en daarop concludeerde 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 grond van genoemd Artikel”. Derhalve, zo besluit de verwerende partij in de bestreden beslissing, 

kan uit het voorgelegde medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit en evenmin 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. 

Uit deze motieven blijkt dat de verwerende partij zich bij het nemen van de bestreden beslissing volledig 

gesteund heeft op het advies van de arts-adviseur, dat moet worden beschouwd als integraal deel 

uitmakend van de bestreden beslissing. 

 

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). 

Verzoekende partij betwist niet dat zij in het bezit werd gesteld van dit advies en toont verder niet aan 

dat en om welke redenen de bestreden beslissing, samengelezen met het advies, niet zou voldoen aan 

de hierboven geschetste vereisten van de formele motiveringsplicht.  
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Er is dan ook voldaan aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht (RvS 5 februari 

2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 

oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). 

Verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering haar niet in staat zou 

stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is 

genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele 

motiveringsplicht. 

 

2.3. Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de eerste bestreden 

beslissing, voeren zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel 

van het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering 

behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct 

heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

2.4. Onderzoek naar de schending van de materiële motiveringsplicht vergt in casu onderzoek naar 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

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

minister of zijn gemachtigde kan worden aangevraagd door “(d)e in België verblijvende vreemdeling die 

zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte 

een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een 

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

herkomst of het land waar hij verblijft”. 

 

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

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

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

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

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

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

RvS 19 juni 2013, nr. 223 961, RvS 28 november 2013, nr. 225 632 en nr. 225 633 en RvS 16 oktober 

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

gaat dan de voorziene hypotheses inzake een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit die de basisvereiste voor de toepassing van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens (hierna: EVRM) (cfr. RvS 28 november 2013, nrs. 225 632 

en 225 633 en RvS, nr. 226 651 van 29 januari 2014) omvatten en de zogenaamde hoge drempel 

bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: 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 (cfr. RvS, nrs.229.072 en 229.073 van 5 november 2014). 

 

Bij arrest nr. 228.778 van 16 oktober 2014 heeft de Raad van State toegelicht waarom het artikel 9ter 

als een op zichzelf staand artikel moet worden opgevat, louter met verwijzing naar het intern recht en 

niet ten opzichte van een regel van afgeleid Europees recht, meer bepaald artikel 3 van het EVRM. Het 

arrest wijst op de klaarblijkelijke wens van de wetgever om die mogelijkheid om een machtiging tot 

verblijf te krijgen alleen voor ernstig zieke vreemdelingen te laten gelden. 

 

De Raad van State verduidelijkt dat in twee gevallen een dergelijke machtiging tot verblijf kan worden 

toegekend: 
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- enerzijds wanneer een ziekte een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van de 

persoon - in welk geval zelfs niet overwogen wordt de vreemdeling te verwijderen - en 

- anderzijds wanneer de ziekte weliswaar ernstig is maar niet a priori uitsluit dat de vreemdeling naar 

zijn land van herkomst wordt teruggeleid, terwijl er, doordat er in dat land geen adequate behandeling 

voorhanden is, een reëel gevaar bestaat dat de zieke een onmenselijke of vernederende behandeling 

moet ondergaan. 

 

Tevens wordt er in voornoemd arrest op gewezen dat, sinds de wet van 8 januari 2012, de aanvraag tot 

verblijf niet-ontvankelijk kan worden verklaard indien de aangevoerde ziekte kennelijk niet ernstig is in 

de zin van de twee voornoemde gevallen, ongeacht of in het land van herkomst toegankelijke 

zorgverlening bestaat. 

 

2.5. De eerste bestreden beslissing verwijst naar het advies van de arts-adviseur van 15 mei 2013, dat 

luidt als volgt: 

 

“NAAM : K., M. (R.R.; xxxxxxxxxxxx) 

nationaliteit: Guinea 

geboren te Conakry op 16.10.1984 

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 01.07.2009. 

Voorgelegde medische attesten: 

• Protocol MRI linkerknie: minieme afwijkingen, moeilijk te beoordelen gezien veel bewegingsartefacten. 

• Gedetailleerd medisch attest de dato 16/06/2009 van dr. P. Derkinderen. De betrokkene lijdt aan een 

chronische posttraumatische stressstoornis, dysthyme stoornis met psychosomatische klachten, 

restverschijnselen (hoofdpijn, vertigo en intermittente tremoren) van een doorgemaakte meningitis op 

kinderleeftijd. Tevens geleidingsdoofheid en zwakbegaafdheid. Behandeling met Sipralexa®, 

Redomex®,Piracetam® en Ibuprofen® indien nodig. 

• Gedetailleerd medisch attest de dato 03/05/2010 van dr. P. Derkinderen. De betrokkene lijdt aan een 

chronische posttraumatische stressstoornis, dysthyme stoornis met psychosomatische klachten, 

restverschijnselen (hoofdpijn, vertigo en intermittente tremoren) van een doorgemaakte meningitis op 

kinderleeftijd. Tevens geleidingsdoofheid en zwakbegaafdheid. Behandeling met Sipralexa®, 

Ibuprofen® indien nodig en Ijzersupplementen. 

• Medisch getuigschrift de dato 12/03/2012 van dr. P. Derkinderen. De betrokkene lijdt aan een 

chronische posttraumatische stressstoornis, dysthyme stoornis met psychosomatische klachten, 

restverschijnselen (hoofdpijn, vertigo en intermittente tremoren) van een doorgemaakte meningitis op 

kinderleeftijd. Tevens geleidingsdoofheid en zwakbegaafdheid. De behandeling werd in 2011 stopgezet 

wegens zwangerschap. De betrokkene werd neurologisch en cardiologisch onderzocht en er werden 

geen afwijkingen gevonden die de fysieke klachten kunnen veroorzaken. Onderzoek ORL toont een 

beperkte geleidingsdoofheid links. 

• Psychiatrisch verslag de dato 12/03/2012 van dr. P. Derkinderen. De betrokkene lijdt aan een 

chronische posttraumatische stressstoornis, dysthyme stoornis met psychosomatische klachten, 

restverschijnselen (hoofdpijn, vertigo en intermittente tremoren) van een doorgemaakte meningitis op 

kinderleeftijd. Tevens geleidingsdoofheid en zwakbegaafdheid. De behandeling werd in 2011 stopgezet 

wegens zwangerschap. De betrokkene is bevallen op 01/02/2012. 

• Psychiatrisch verslag de dato 30/08/2012 van dr. P. Derkinderen, De betrokkene lijdt aan een 

chronische posttraumatische stressstoornis, dysthyme stoornis met psychosomatische klachten, 

restverschijnselen (hoofdpijn, vertigo en intermittente tremoren) van een doorgemaakte meningitis op 

kinderleeftijd. Tevens geleidingsdoofheid en zwakbegaafdheid. De behandeling werd in 2011 stopgezet 

wegens zwangerschap. De betrokkene is bevallen op 01/02/2012. De medicamenteuze behandeling is 

niet opnieuw opgestart. 

• Medisch getuigschrift de dato 30/08/2012 van dr. P. Derkinderen. De betrokkene lijdt aan een 

chronische posttraumatische stressstoornis, dysthyme stoornis met psychosomatische klachten, 

restverschijnseien (hoofdpijn, vertigo en intermittente tremoren) van een doorgemaakte meningitis op 

kinderleeftijd. Tevens geleidingsdoofheid en zwakbegaafdheid. De behandeling werd in juli 2011 

stopgezet wegens zwangerschap. De betrokkene is bevallen op 01/02/2012. De medicamenteuze 

behandeling is niet opnieuw opgestart. 

• Medisch getuigschrift de dato 08/12/2012 van dr. P. Derkinderen. De betrokkene lijdt aan een 

chronische posttraumatische stressstoornis, dysthyme stoornis met psychosomatische klachten, 

restverschijnseien (hoofdpijn, vertigo en intermittente tremoren) van een doorgemaakte meningitis op 
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kinderleeftijd. Tevens geleidingsdoofheid en zwakbegaafdheid. De behandeling werd in juli 2011 

stopgezet wegens zwangerschap. De betrokkene is bevallen op 01/02/2012. De medicamenteuze 

behandeling met Sipralexa® werd opnieuw opgestart. 

• Psychiatrisch verslag de dato 08/12/2012 van dr. P. Derkinderen. De betrokkene lijdt aan een 

chronische posttraumatische stressstoornis, dysthyme stoornis met psychosomatische klachten, 

restverschijnseien (hoofdpijn, vertigo en intermittente tremoren) van een doorgemaakte meningitis op 

kinderleeftijd» Tevens geleidingsdoofheid en zwakbegaafdheid. De behandeling werd in juli 2011 

stopgezet wegens zwangerschap. De betrokkene is bevallen op 01/02/2012. De medicamenteuze 

behandeling met Sipralexa® wordt gecontinueerd. 

• Psychiatrisch verslag de dato 04/02/2013 van dr. P. Derkinderen. De betrokkene lijdt aan een 

chronische posttraumatische stressstoornis, dysthyme stoornis met psychosomatische klachten, 

restverschijnseien (hoofdpijn, vertigo en intermittente tremoren) van een doorgemaakte meningitis op 

kinderleeftijd. Tevens geleidingsdoofheid en zwakbegaafdheid. De behandeling werd in juli 2011 

stopgezet wegens zwangerschap. De betrokkene is bevallen op 01/02/2012. De medicamenteuze 

behandeling met Sipralexa® wordt gecontinueerd. De behandelende arts merkte op geen enkel moment 

tekens van psychose bij de betrokkene. 

• Medisch getuigschrift de dato 04/02/2013 van dr. P, Derkinderen. De betrokkene lijdt aan een 

chronische posttraumatische stressstoornis, dysthyme stoornis met psychosomatische klachten, 

restverschijnseien (hoofdpijn, vertigo en intermittente tremoren) van een doorgemaakte meningitis op 

kinderleeftijd. Tevens geleidingsdoofheid en zwakbegaafdheid. De behandeling werd in juli 2011 

stopgezet wegens zwangerschap. De betrokkene is bevallen op 01/02/2012, De medicamenteuze 

behandeling met Sipralexa® wordt gecontinueerd. De behandelende arts merkte op geen enkel moment 

tekens van psychose bij de betrokkene. 

• Medisch getuigschrift de dato 15/04/2013 van dr. P. Derkinderen. Chronisch posttraumatisch 

stresssyndroom, depressieve stoornis, lichte zwakzinnigheid, hoofdpijn, psychosociale problemen. 

• Psychiatrisch verslag de dato 15/04/2013 van dr. P. Derkinderen. Depressie, angst, naïviteit, sociaal 

isolement, wantrouwig, mentale beperking. Psychofarmaca en opvolging. 

• Attest de dato 19/04/2013 van dr. E. Jong. Chronische hoofdpijn, algemene zwakte, slaapstoornissen, 

niet gespecifieerde gewrichtspijnen. Hypovitaminose, ferriprieve anemie, zwak cognitief functioneren.  

Bespreking van de aandoeningen en hun respectievelijke behandelingen: 

Uit grondige analyse van het medisch dossier, bestaande uit de bovenvermelde medische attesten zou 

deze 29 jarige dame afkomstig uit Guinée last hebben van PTSD, dysthyme stoornis, restverschijnseien 

van een doorgemaakte meningitis op kinderleeftijd, verminderd gehoor links en zwakbegaafdheid. 

De betrokkene wordt gevolgd voor een psychisch probleem bestaande uit PTSD/ dysthyme stoornis 

(lichte vorm van depressie) en krijgt hiervoor een symptomatische behandeling met Sipralexa® 

(antidepressivum) als monotherapie. Er wordt melding gemaakt van 3 suïcidepogingen in Guinée, maar 

het is niet duidelijk om welke reden, hoe, wanneer, of er hiervoor hospitalisaties geweest zijn en of er 

behandeling geweest is. Dit kan ook niet met zekerheid worden bevestigd. Ondanks het feit dat er een 

risico op suïcide zou bestaan, zijn er geen concrete elementen die in die richting wijzen. Overigens is de 

behandeling in juli 2011 stopgezet wegens zwangerschap en borstvoeding en pas herstart in december 

2012, maar desondanks was er in die periode van een jaar zonder therapie geen sprake van een 

suïcidepoging. De aangehaalde psychische problemen zijn ook niet dermate ernstig dat een 

hospitalisatie noodzakelijk was. 

De gespecialiseerde onderzoeken voor de lichamelijke klachten waren normaal. Dit wijst erop dat deze 

klachten hoogstwaarschijnlijk psychosomatisch zijn. 

De aangehaalde restletsels van een doorgemaakte meningitis op kinderleeftijd zijn onomkeerbaar, 

stabiel en niet voor verbetering vatbaar gezien het om blijvende schade gaat. 

Wat betreft de gehoorsvermindering links toonde onderzoek bij NKO-arts slechts een beperkte 

gehoorsdaling en enkel voor de lage frequenties. Er is geen behandeling nodig. 

Zwakbegaafdheid valt niet onder "medische problemen" en behoeft dus ook geen medische 

behandeling. 

Verslag consultatie bii DVZ op 29/04/2013: 

De consultatie werd uitgevoerd in aanwezigheid van een tolk Frans/Soussou (moedertaal van de 

betrokkene). 

Tijdens de consultatie kwam betrokkene inderdaad eerder onzeker over, doch dit kan veel te maken 

hebben met het feit dat ze ook in haar moedertaal de vragen niet goed begreep, dit past grotendeels 

toch (n het kader van de reeds aangehaalde zwakbegaafdheid. Het is niet makkelijk in te schatten of de 

concentratie- en geheugenstoornissen mogelijke symptomen zijn van een depressie of gewoon het 

gevolg zijn van de zwakbegaafdheid. 

Tijdens het gesprek is de betrokkene coherent, normaal bewust, niet verward. Er waren geen 

psychotische kenmerken, type paranoia, extreme angsten en dissociatie, ook niet toen het over 
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gevoelige onderwerpen ging zoals haar twee kinderen die achtergebleven zijn in Guinée, de 

zelfmoordpogingen (wat en hoe), de ex-echtgenoot. 

Wel geeft betrokkene aan dat ze het moeilijk heeft met het feit dat haar twee andere kinderen in Guinée 

zijn en er dus weinig contact is. 

Wat betreft de 3 zelfmoordpogingen die vermeld worden in het medisch verslag blijkt dat er in 

werkelijkheid enkel de gedachten waren, maar het nooit tot een effectieve poging gekomen is. 

Ook hier is er nooit nood geweest aan (desnoods gedwongen) hospitalisatie omdat de betrokkene een 

gevaar voor zichzelf of haar omgeving is. 

Chronische hoofdpijn, anamnestisch zeer suggestief voor spanningshoofdpijn, gezien de pijn vanuit de 

nek uitbreid naar het hoofd en er ook tekenen van bilateraal trapeziussyndroom. Klinisch neurologisch 

onderzoek is perfect normaal. 

De betrokkene haalt aan dat al deze bovenvermelde klachten reeds lang aanwezig waren in Guinée en 

min of meer onveranderd zijn. 

Conclusies: 

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 bovenvermelde gegevens concludeer ik dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land 

waar de betrokkene verbleef» bekeken vanuit fouter medisch perspectief, geen reëel risico inhouden op 

een onmenselijke of vernederende behandeling. 

De in deze medische attesten beschreven aandoeningen kunnen niet beschouwd worden als direct 

levensbedreigende aandoeningen. 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan er geen contra-indicatie om te reizen weerhouden 

worden. 

Verder is er geen mantelzorg nodig omwille van de vermelde aandoeningen. 

Tevens blijkt uit de beschikbare medische gegevens dat er geen sprake is van een 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 grond van genoemd Artikel.” 

 

2.6. In tegenstelling tot wat verzoekende partij voorhoudt kan, na integrale lezing van het advies van de 

arts-adviseur, niet besloten worden als zou deze het toepassingsgebied van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet beperkt hebben tot levensbedreigende aandoeningen. Immers blijkt dat de arts-

adviseur omstandig motiveert waarom het in casu niet gaat om een aandoening die een reëel risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van de verzoekende partij noch om een aandoening die 

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

behandeling is in het land van herkomst.  

 

Zo heeft de arts-adviseur erop gewezen dat verzoekende partij last zou hebben van PTSD, dysthyme 

stoornis, restverschijnselen van een doorgemaakte meningitis op kinderleeftijd, verminderd gehoor links 

en zwakbegaafdheid. Wat betreft het psychisch probleem stelt de arts-adviseur vast dat verzoekende 

partij hiervoor wordt opgevolgd en een symptomatische behandeling krijgt met Sipralexa als 

monotherapie. Wat betreft de vermelding inzake drie suïcidepogingen in Guinee, oordeelt de arts-

adviseur dat het niet duidelijk is om welke reden, hoe, wanneer, of er hiervoor hospitalisaties geweest 

zijn en of er behandeling is geweest. Er zijn geen concrete elementen die wijzen op een suïciderisico en 

voorts blijkt de behandeling in juli 2011 te zijn stopgezet wegens zwangerschap en borstvoeding en pas 

herstart in december 2012 en in die periode zonder therapie bleek geen suïcidepoging. De aangehaalde 

psychische problemen zijn ook niet dermate ernstig dat hospitalisatie noodzakelijk was. Verder oordeelt 

de arts-adviseur dat de gespecialiseerde onderzoeken voor lichamelijke klachten normaal waren wat 

erop wijst dat deze klachten hoogstwaarschijnlijk psychosomatisch zijn. Wat betreft de aangehaalde 

restletsels van een doorgemaakte meningitis op kinderleeftijd wijst de arts-adviseur erop dat deze 

onomkeerbaar zijn, dat ze stabiel en niet voor verbetering vatbaar zijn gezien het om blijvende schade 

gaat.  
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Aangaande de gehoorsvermindering links toonde het NKO-onderzoek aan dat het slechts gaat om een 

beperkte gehoorsdaling en enkel voor lage frequenties en er geen behandeling nodig is. Verder stelt de 

arts-adviseur dat zwakbegaafdheid niet valt onder medische problemen en dus ook geen medische 

behandeling behoeft.  

 

Verder blijkt dat de arts-adviseur verzoekende partij op 29 april 2013 op consultatie heeft gezien waaruit 

naar voren is gekomen dat verzoekende partij onzeker is maar dat dit veeleer te maken heeft met de 

zwakbegaafdheid en dat het niet makkelijk in te schatten is of de concentratie- en geheugenstoornissen 

mogelijke symptomen zijn van een depressie of gewoon het gevolg zijn van de zwakbegaafdheid. 

Verder stelt de arts-adviseur vast dat verzoekende partij tijdens het gesprek coherent, normaal bewust 

en niet verward is. Er waren geen psychotische kenmerken, type paranoia, extreme angsten en 

dissociatie, ook niet toen het over gevoelige onderwerpen ging. Wel heeft verzoekende partij 

aangegeven dat ze het moeilijk heeft met het feit dat haar twee andere kinderen in Guinee zijn en er dus 

weinig contact is.  

Wat betreft de drie zelfmoordpogingen blijkt dat er in werkelijkheid enkel de gedachten waren, maar het 

nooit tot een effectieve poging is gekomen. Ook hier is er nooit nood geweest aan – desnoods 

gedwongen – hospitalisatie.  

Tenslotte oordeelt de arts-adviseur dat de chronische hoofdpijn, anamnestisch zeer suggestief is voor 

spanningshoofdpijn, gezien de pijn vanuit de nek uitbreidt naar het hoofd en er ook tekenen zijn van 

bilateraal trapeziussyndroom. Klinisch neurologisch onderzoek is perfect normaal. Er blijkt tevens dat 

verzoekende partij deze klachten al had in Guinee en dat deze min of meer onveranderd zijn.  

 

Het is het geheel van deze vaststellingen aangaande de aangehaalde medische problematiek die de 

arts-adviseur heeft doen besluiten dat er in hoofde van verzoekende partij noch sprake is van een reëel 

risico voor het leven of de fysieke integriteit bij terugkeer, noch sprake is van een reëel risico voor 

onmenselijke of vernederende behandeling bij gebrek aan behandeling in het herkomstland.  

 

De Raad stelt vast dat verzoekende partij zich met haar kritiek beperkt tot slechts één onderdeel van het 

advies van de arts-adviseur, met name waar deze - weze het onterecht - verwijst naar artikel 3 EVRM 

maar dit maakt niet dat - gelet op alle motieven van het advies - de arts-adviseur zich zou beperkt 

hebben tot een te enge toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Uit de integrale lezing van 

het advies blijkt dat de arts-adviseur wel degelijk correct getoetst heeft aan de beide hypothesen vervat 

in artikel 9ter van de vreemdelingewet en zich niet schuldig heeft gemaakt aan een verenging ervan. 

 

Het betoog van de verzoekende partij aangaande het toepassingsgebied van artikel 3 EVRM waar zij – 

trouwens verkeerdelijk (zie RvS 28 november 2013, nrs. 225 632 en 225 633 en RvS, nr. 226 651 van 

29 januari 2014) - stelt dat artikel 3 EVRM vereist dat met verschillende elementen moet rekening 

gehouden worden en niet enkel met het feit of het gaat om een direct levensbedreigende aandoening is 

gelet op voorgaande niet dienstig.  

 

2.7. Nu de arts-adviseur duidelijk vaststelde dat er geen reëel risico is op onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst, ziet de Raad niet in waarom de 

arts-adviseur de behandelingsmogelijkheden - zowel de beschikbaarheid als de toegankelijkheid ervan - 

in het land van herkomst nog zou hebben moeten nagaan. Immers, wanneer de arts-adviseur, zoals te 

dezen, op een gefundeerde en redelijke wijze tot de vaststelling komt dat een behandeling niet medisch 

noodzakelijk is, dan dient hij niet na te gaan of deze “behandeling” al dan niet beschikbaar en 

toegankelijk is in het land van herkomst. 

 

2.8. Verzoekende partij betoogt voorts dat zij aan zeer ernstige aandoeningen lijdt en verwijst naar de 

door haar voorgelegde medische attesten alsook naar een stuk 3 – medisch attest – van 12 november 

2013 en aldus daterende van na het treffen van de bestreden beslissing.  

 

2.9. Waar verzoekende partij erop wijst dat zij lijdt aan zwakzinnigheid en niet zwakbegaafdheid maakt 

zij niet aannemelijk dat de arts-adviseur haar problematiek verkeerd heeft weergegeven of ingeschat. Zo 

blijkt uit diverse door de verzoekende partij voorgelegde medische attesten dat daarin zelf gewag 

gemaakt wordt van zwakbegaafdheid – zie medische attesten van 16 juni 2009, 15 december 2008. Het 

loutere feit dat er in de voorgelegde psychiatrische verslagen sprake is van lichte zwakzinnigheid (wat 

door de arts-adviseur ook wordt erkend: zie verwijzing in het advies naar het medisch attest dd. 15 april 

2013) waarbij gewezen wordt op een laag IQ “mogelijks veroorzaakt door vroege meningitis en beperkte 

scholing” maakt niet dat de arts-adviseur de situatie van verzoekende partij verkeerd geduid heeft, dit 

temeer omdat in de medische attesten waar gewag wordt gemaakt van zwakbegaafdheid tevens 
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gewezen wordt op het feit dat dit mogelijks veroorzaakt wordt door vroege meningitis en/of beperkte 

scholing. Verzoekende partij toont dan ook niet aan dat de arts-adviseur bepaalde gegevens 

veronachtzaamd zou hebben of verkeerd beoordeeld zou hebben.  

 

De Raad wijst er voorts op dat het niet aan de Raad toekomt om zich in de plaats van de behandelende 

arts-adviseur te stellen en de medische toestand opnieuw te gaan beoordelen. Het enkele feit dat de 

verzoekende partij het niet eens is met de beoordeling van de arts-adviseur kan niet leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. Zoals blijkt uit het medisch advies van de arts-adviseur 

heeft deze alle door de verzoekende partij voorgelegde medische attesten in overweging genomen en 

heeft hij bovendien verzoekende partij op een persoonlijke consultatie gezien. Het is het geheel van 

deze elementen die de arts-adviseur tot zijn besluit heeft doen komen. Verzoekende partij blijft zich 

vastpinnen op de door haar voorgelegde medische attesten maar maakt hiermee niet aannemelijk dat 

de bevindingen van de arts-adviseur, die mede tot stand zijn gekomen na persoonlijk onderzoek van 

verzoekende partij, kennelijk onredelijk of foutief zijn. Verzoekende partij blijft hameren op het feit dat zij 

moet wenen, hallucinaties heeft en moeite heeft om te functioneren alsook dat er een verhoogd gevaar 

is voor zelfmoord maar zij gaat daarmee voorbij aan de bevindingen van de arts-adviseur die persoonlijk 

vastgesteld heeft dat verzoekende partij wel onzeker is maar voorts coherent, normaal bewust en niet 

verward is en dat er geen psychotische kenmerken aanwezig waren zoals paranoia, extreme angsten 

en dissociatie. Dit zelfs wanneer het ging over gevoelige onderwerpen. Er bleek wel dat verzoekende 

partij het moeilijk heeft met het feit dat twee kinderen zijn achtergebleven in Guinee. Tevens bleek uit 

deze consultatie dat er nooit sprake is geweest van zelfmoordpogingen zoals werd vermeld in de 

voorgelegde medische attesten maar dat het enkel bij gedachten bleef en nooit tot een effectieve poging 

is gekomen. Verder zijn de overige klachten – chronische hoofdpijn – suggestief voor 

spanningshoofdpijn en is het klinisch neurologisch onderzoek normaal. Verzoekende partij maakt 

geenszins aannemelijk dat dit persoonlijk onderzoek niet correct is verlopen.  

 

Thans legt verzoekende partij een nieuw medisch attest van 12 november 2013 voor om haar standpunt 

kracht bij te zetten. Er dient evenwel op gewezen te worden dat de regelmatigheid van een 

administratieve beslissing dient beoordeeld te worden in functie van de gegevens waarover het bestuur 

ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen. Dit betekent 

derhalve dat de stukken waarop het bestuur zich kan baseren voor het nemen van de bestreden 

beslissing zich in het administratief dossier moeten bevinden, of ten laatste voor de bestreden beslissing 

aan het bestuur moeten worden overgemaakt. Dit is per definitie niet het geval met stukken die pas 

samen met het verzoekschrift worden voorgelegd. De verwerende partij kon derhalve op het moment 

van de bestreden beslissing geen kennis hebben van het medisch attest dat verzoekende partij thans 

voorlegt. Wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst treedt 

hij niet op als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende de ware toedracht van de 

feiten gaat beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde in redelijkheid is kunnen komen tot de 

door haar gedane vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke 

met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde 

onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, m.a.w. 

wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is. Het bij het verzoekschrift gevoegde medisch attest van 12 

november 2013 kan aldus niet dienstig worden aangebracht in onderhavige procedure. 

 

2.10. Verzoekende partij maakt met haar betoog noch een schending van de materiële 

motiveringsplicht, noch een schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet aannemelijk.  

 

2.11. In zoverre verzoekende partij nog wijst op een schending van artikel 3 EVRM en meent dat haar 

leven in gevaar is bij terugkeer, wijst de Raad erop dat verzoekende partij, gelet op het ontbreken van 

enig element dat wijst op ernstige en zwaarwichtige gronden om aan te nemen dat, in het land waarnaar 

zij mag worden teruggeleid, zij een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of 

mensonterende behandeling, geen schending van artikel 3 EVRM aannemelijk. De Raad verwijst 

volledigheidshalve naar de bespreking hoger.  

 

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

 

2.13. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht.  

 

Verzoekende partij betoogt als volgt:  

 

“Eerste Onderdeel 
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De Arts- attaché stelt in haar verslag dat er een grondige analyse van het medische dossier zou 

plaatsgevonden hebben ; 

Dit dient tegengesproken te worden nu het duidelijks is dat haar bespreking enkel refereert naar het 

eerste medische attest van Dr Derkinderen van 16/06/2009; 

Zo blijft de Arts- attaché spreken over " een dysthyme stoomis" terwijl in de navolgende attesten vanaf 

03/05/10 niet langer over een dysthyme stoomis maar een depressieve stoornis wordt gesproken. Dr 

Derkinderen motiveerde dit ook door ondermeer te verwijzen naar de intensieve opvolging van 

verzoekster waardoor de problematiek van verzoekster duidelijker was geworden( zie attest van 3/5/10). 

Verzoekster verwijst in dit verband naar stuk 3 zijnde het verslag dat Dr Derkinderen opstelde naar 

aanleiding van de bestreden beslissing op 12/11/13 waarvan de inhoud als deel van het verzoekschrift 

hoger beroep dient te worden beschouwd; 

Dr Derkinderen stelt hierin dat hij geconstateerd heeft dat de Arts- attaché zijn medische attesten en 

psychiatrische verslagen foutief citeert waardoor hij de indruk krijgt dat zij deze verslagen niet helemaal 

gelezen heeft, Dit wordt verder onderbouwd ondermeer met bovenstaand voorbeeld zie stuk 3 ; 

Zodat de bestreden beslissing werd genomen op basis van een onvoldoende grondige en onjuiste 

lezing van alle medische attesten en verslagen die zeer gedetailleerd zijn en aldus de 

zorgvuldigheidsplicht geschonden werd; 

Tweede onderdeel 

Het medisch verslag waarnaar de bestreden beslissing verwijst en welke gevoegd werd bij de bestreden 

beslissing vermeldt nergens welke de specialiteit is van de Arts - attaché; 

Terwijl het gaat om complexe en onderscheiden medische problematieken die aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken ter beoordeling voorgelegd worden waarvoor de betrokkenen in behandeling zijn 

bij een Arts met een specialisatie op dat specifieke vlak; 

in casu lijdt verzoekster aan een gecombineerde problematiek van ernstige aandoeningen op psychisch 

vlak zodoende zij dan ook behandeld wordt door en gespecialiseerd arts zijnde een psychiater; 

Niet alleen blijkt het verslag van de Arts- attaché gebaseerd te zijn op een onjuiste lezing van de 

aangehaalde attesten en verslagen van Dr Derkinderen( zie tweede middel eerste onderdeel) maar 

tevens blijkt dat de beoordeling van de Arts- attaché op vele vlakken onjuist te zijn: 

- De Arts- attaché omschrijft een dysthyme stoornis als een lichte vorm van depressie terwijl het gaat 

om een depressieve toestand met ander oorzakelijke mechanismen die even ernstig kan zijn als een 

depressieve stoornis zie stuk 3 

- Dr Derkinderen maakte in zijn verslagen melding van de GAF scores ( in casu ernstige stoornis op 

verschillende gebieden) waarmee door de Arts- attaché helemaal geen rekening wordt gehouden zie 

stuk 3 

- De Arts -attaché stelt dat een onderbreking van de medicamenteuze behandeling ( tijdens de 

zwangerschap) wijst op een minder grote ernst van de aandoening wat onjuist. Niet alles werd de 

psychotherapeutische behandeling ononderbroken voortgezet maar bovendien was er bijkomend 

ondersteuning van een medewerkster van Kind en gezin in samenspraak met Dr Derkinderen( om het 

gebrek aan nestgevoel ingevolge haar depressie op te vangen), Bovendien kan een 

psychotherapeutische behandeling even effectief zijn als een medicamenteuze behandeling zie stuk 3; 

- De Arts- attaché spreekt over zwakbegaafdheid terwijl verzoekster lijdt aan zwakzinnigheid, 

Bovendien gaat de Arts- attaché er aan voorbij dat deze zwakzinnigheid leidt tot een groter risico op 

lijden aan medische - psychiatrische stoornissen wat in casu het geval is zie stuk 3; 

Zodat blijkt dat de Dienst Vreemdelingenzaken onzorgvuldig is geweest in het aanstellen van een Arts- 

attaché met voldoende deskundigheid ter zake teneinde een juiste beoordeling van de aangehaalde 

problematiek te kunnen maken en aldus de zorgvuldigheidsplicht door de bestreden beslissing 

geschonden werd; 

Derde Onderdeel 

Verzoekster wordt bijna 5 jaar medisch opgevolgd op zeer regelmatige wijze; 

Reden waarom er op verzoek van het OCMW gestart werd met de aanvraagprocedure medische 

regularisatie; 

In het kader hiervan werden regelmatig op zeer gedetailleerde wijze medische attesten en verslagen 

opgesteld en overgemaakt; 

Terwijl de beoordeling van de Arts- attaché gesteund is op een onjuiste lezing van deze verslagen( 

tweede middel eerste onderdeel) onvoldoende medische kennis/deskundigheid ter zake ( tweede middel 

tweede onderdeel) en een zeer kort onderzoek waarbij verzoekster niet toegelaten werd een 

omstandige beschrijving te geven van ondermeer haar zelfmoordpogingen( zie stuk 3); 

Het verslag van de Arts- attaché waarin de zelfmoordpogingen worden afgedaan als "gedachten" 

bevestigt het summiere karakter van het onderzoek dor de Arts- attaché waarbij nergens grondig op 

ingegaan werd ; 
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De Arts- attaché wijt dit aan de zwakbegaafdheid van verzoekster waardoor de communicatie niet 

soepel verliep terwijl verzoekster zwakzinnig is en de GAF-score ( 25) van haar depressie wijst op 

ernstige beperkingen in communicatie of oordeel zie stuk 3 ; 

Dit is schrijnend te noemen en past enkel in het kraam van de politieke druk om een einde te maken aan 

zoveel mogelijk statuten medische regularisatie zelfs in schrijnende gevallen waarin er een regelmatige 

en intensieve opvolging is van 5 jaar voor ernstige aandoeningen zoals in casu; 

Zodat de bestreden beslissing door onvoldoende onderzoek door de Arts - attaché de 

zorgvuldigheidsverplichting geschonden heeft;” 

 

2.14. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op 

zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

2.15. In tegenstelling tot wat verzoekende partij voorhoudt, refereert de arts-adviseur niet enkel aan het 

medisch attest van 16 juni 2009. Dit blijkt uit de opsomming die de arts-adviseur geeft onder de hoofding  

“Voorgelegde medische attesten” van zijn medisch advies. Uit deze opsomming blijkt dat de arts-

adviseur ook verwijst naar de geattesteerde posttraumatische stressstoornis en depressie alsook 

depressieve stoornis. Bovendien benadrukt de Raad dat verzoekende partij aan een persoonlijk 

onderzoek onderworpen werd door de arts-adviseur die mede op basis daarvan tot zijn bevindingen is 

gekomen aangaande de problematiek van verzoekende partij. Verzoekende partij maakt met haar kritiek 

niet aannemelijk dat de arts-adviseur bepaalde gegevens, zoals de GAF-score en dergelijke zou 

veronachtzaamd hebben. Voor zover de verzoekende partij weerom verwijst naar het bij het 

verzoekschrift voorgelegde medisch attest van 12 november 2013 wijst de Raad op zijn bespreking 

hiervan onder het eerste middel waaruit blijkt dat dit stuk niet dienstig kan worden aangevoerd in 

onderhavige procedure.  

 

2.16. Inzake de bemerking van verzoekende partij dat niet blijkt dat de door verweerder aangestelde 

arts-adviseur een “gespecialiseerde arts” is moet nog worden geduid dat artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet niet voorziet dat verweerder een beroep dient te doen op een geneesheer-specialist 

wanneer bij een aanvraag om machtiging tot verblijf specialistische verslagen worden gevoegd (RvS 13 

mei 2014, nr. 10.484 (c)) en dat voormelde wetsbepaling ook niet voorziet dat de aangestelde arts-

adviseur van een bijzondere expertise blijk dient te geven om de door de vreemdeling ingediende 

medische attesten te beoordelen of dat hij, enkel omdat het standaard medisch getuigschrift van de 

vreemdeling door een geneesheer-specialist is opgesteld, verplicht zou zijn om zich met een 

gespecialiseerd arts in verbinding te stellen (RvS 6 november 2013, nr. 225.353). 

 

2.17. Verzoekende partij blijft de overtuiging toegedaan dat de arts-adviseur haar toestand verkeerd 

heeft ingeschat en is uitgegaan van een verkeerde lezing van de medische attesten, maar zij gaat 

hiermee voorbij aan het feit dat de arts-adviseur zich niet enkel gebaseerd heeft op de door haar 

voorgelegde medische attesten maar haar ook aan een persoonlijk onderzoek heeft onderworpen om de 

in de medische attesten geattesteerde bevindingen zelf te beoordelen. Gelet op de bevindingen van de 

arts-adviseur naar aanleiding van dit persoonlijk onderzoek maakt verzoekende partij niet aannemelijk 

dat zijn besluit foutief of kennelijk onredelijk is. Waar zij weerom verwijst naar het medisch attest van 12 

november 2013 verwijst de Raad naar zijn bespreking hoger dienaangaande. Verzoekende partij maakt 

niet aannemelijk dat de arts-adviseur bepaalde gegevens veronachtzaamd heeft of deze ten onrechte 

geringschat heeft en op kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit is gekomen.  

 

Het loutere feit voorts dat verzoekende partij in België al gedurende jaren medisch wordt opgevolgd 

maakt niet dat de arts-adviseur niet zou kunnen besluiten dat in hoofde van de verzoekende partij er 

geen aandoening is die kan aanleiding geven tot de afgifte van een verblijfsmachtiging in de zin van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont voorts geenszins aan dat het onderzoek 

van de arts-adviseur te summier is geweest en dat hij op verkeerde gronden tot zijn bevinding is 

gekomen. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet aangenomen worden.  

 

2.18. Het tweede middel is ongegrond.  

 

 

 

 

3. Korte debatten 
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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.  

 

 

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 zestien september tweeduizend zestien 

door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


