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 nr. 174 720 van 16 september 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 23 augustus 2013 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

18 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 onontvankelijk 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 de nota met opmerkingen en 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 A. HAEGEMAN, die loco advocaat T. HERMANS verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER 

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 16 augustus 2011 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.  
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1.2. Op 18 juni 2013 wordt de onder punt 1.1. vermelde aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit is de 

eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

16.08.2011 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 zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is. 

Reden: 

Artikel 9ter §3 - 4" van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), zoals vervangen 

door Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012); de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of 

geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de 

ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan 

geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 11/06/2013 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een directe bedreiging inhoudt voor zijn leven 

of fysieke integriteit. 

De beschreven aandoeningen vereisen geen dringende maatregelen zonder welke er acuut 

levensgevaar zou kunnen zijn. 

Met betrekking tot de vraag of de aandoening van betrokkene een reëel risico kan inhouden op een 

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

herkomst of het land waar hij verblijft, dient te worden opgemerkt dat zelfs indien er geen of zeer geringe 

behandelingsmogelijkheden zijn wat de gezondheidstoestand van betrokkene aanzienlijk kan doen 

achteruitgaan en zijn levensverwachting op korte of middellange termijn in het gedrang kan brengen, 

artikel 3 van het EVRM niet geschonden is als de actuele gezondheidstoestand van verzoeker niet 

eveneens uitermate ernstig is (EHRM, 20 december 2011, Yoh-Ekale Mwanje t. België, §§ 81-85; 

EHRM, Decision, 24 mei 2012 E.O. t. Italië, nr. 34724/10, §§, 34-38; EHRM, Grote Kamer, 27 mei 2008, 

N. t. Verenigd Koninkrijk, § 42) 

Om van een mensonterende en vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is 

te kunnen spreken in de zin van artikel 3 van het EVRM en artikel 9 ter Vw. is bijgevolg niet enkel 

doorslaggevend dat er geen behandeling beschikbaar is in het land van herkomst, doch dient daarbij 

eveneens reeds actueel sprake te zijn van een kritieke gezondheidstoestand of een levensverwachting 

die op korte termijn in het gedrang is, zodat het vaststellen van het kennelijk en manifest ontbreken van 

dergelijk ernstig actueel gevaar voor de gezondheid ruimschoots volstaat om deze 

toepassingsvoorwaarde van artikel 9 §1 en artikel 3 van het EVRM uit te sluiten. 

Uit de vaststellingen van het medisch advies blijkt heden bijgevolg een manifest gebrek aan een 

vergevorderd, kritiek, dan wel terminaal of levensbedreigend stadium van de aandoening(-en) waaraan 

betrokkene lijdt, zodat dit element op zich toelaat overtuigend te besluiten dat betrokkene kan 

uitgesloten worden van de toepassing van artikel 3 van het EVRM en bijgevolg ook van de toepassing 

artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet. 

Uit het voorgelegd standaard medisch getuigschrift2 blijkt bijgevolg dat betrokkene kennelijk niet lijdt 

aan een ziekte die 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. Bovendien dient te worden vastgesteld dat het EHRM de 

schendingen van art. 2 EVRM (recht op leven) en art. 3 EVRM onlosmakelijk verbonden acht. Indien er 

immers geen onmenselijke of vernederende behandeling kan worden vastgesteld, wordt wegens deze 

samenhang een eventuele schending van het recht op leven of fysieke integriteit niet verder onderzocht, 

gelet op de redenering die het EHRM op systematische wijze aan deze artikels toekent (EHRM, 20 

december 2011, Yoh-Ekale Mwanje t. België, § 86; EHRM, 2 mei 1997, D. t. Verenigd Koninkrijk, §§ 58-

59; EHRM, Decision, 29 juni 2004, Salkic e.a. t. Verenigd Koninkrijk; EHRM, Decision, 7 juni 2011, 

Anam t. Verenigd Koninkrijk). 

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). 

De onontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de eerbiediging van de 

andere voorwaarden tot ontvankelijkheid, voorzien in Artikel 9ter §3.” 
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1.3. Op 18 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: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

In uitvoering van de beslissing van gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie wordt 

aan de genaamde: 

(...) 

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

te verlaten, evenals het grondgebied van de volgende State: 

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

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

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naartoe te begeven. 

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

2° hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt 

het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De Raad merkt op dat, overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet de 

beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad kunnen gebracht worden door de 

vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het 

wetsontwerp waarbij de voornoemde bepaling in de vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 

2005-2006, nr. 2479/001, 118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip belang kan worden 

verwezen naar de invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing 

naar J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, 

nrs. 198- 413). 

 

Opdat zij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoekende partij gegriefd is 

door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissing moet aan de verzoekende partij bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect 

sorteren. 

 

2.2. Uit de gegevens gekend aan de Raad – arrestnummer 130 721 van 1 oktober 2014 – blijkt dat 

verzoekende partij op 9 april 2014 gerepatrieerd werd naar Armenië. Thans bevindt de verzoekende 

partij zich opnieuw in België (zie beroep gekend onder rolnummer 189 202) maar dit doet geen afbreuk 

aan het feit dat ingevolge de repatriëring op 1 oktober 2014 het thans bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten van 18 juni 2013 uitvoering heeft gekregen zodat het beroep, in zoverre het 

gericht is tegen voormeld bevel om het grondgebied te verlaten, zonder voorwerp is geworden.  

 

Ter terechtzitting hiermee geconfronteerd stelt de raadsman van de verzoekende partij zich te gedragen 

naar de wijsheid van de Raad.  

 

2.3. Het beroep is onontvankelijk in zoverre het gericht is tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten van 18 juni 2013.  

 

3. Onderzoek van het beroep met betrekking tot de onontvankelijkheidsbeslissing inzake artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van het recht van verdediging 

“door een gebrek, onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de motivering van de beslissing”. Verder voert 

zij de schending aan van artikel 62 van de vreemdelingenwet en van artikel 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.  

 

Verzoekende partij betoogt als volgt:  

 

“Doordat de bestreden beslissing niet op afdoende en niet op correcte wijze is gemotiveerd, door 

gewoon te beweren dat zijn aanvraag ongegrond is, op basis van onterechte argumenten (zie verder). 

Dat de kwestieuze beslissing derhalve niet ten genoege van rechte heeft aangetoond dat er voldoende 

redenen voorhanden zijn om zijn aanvraag voor machtiging tot verblijf op grond van art. 9 ter af te 

wijzen. 
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Terwijl de formele en materiële motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de 

wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, een uitdrukkelijke en 

vooral afdoende motivering van een dergelijke beslissing vereisen. 

De Dienst Vreemdelingenzaken weerhoudt volgende argumentatie: 

*uit het verslag van de arts-adviseur blijkt kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een 

directe bedreiging inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit. De beschreven aandoeningen zouden 

bijgevolg geen dringende maatregelen vereisen zonder welke er acuut levensgevaar zou kunnen zijn. 

*zelfs indien er geen of zeer geringe behandelingsmogelijkheden zijn wat de gezondheidstoestand van 

betrokkene aanzienlijk kan doen achteruitgaan en zijn levensverwachting op korte of middellange 

termijn in het gedrang kan brengen, zou in casu art 3 EVRM niet geschonden zijn omdat de 

gezondheidstoestand van verzoeker niet eveneens uitermate ernstig zou zijn. 

Bovenstaande elementen blijken absoluut onvoldoende om afwijzing van de aanvraag te 

rechtvaardigen, hetgeen verder zal blijken uit onderstaand betoog. De motivering van de 

weigeringsbeslissing is bijgevolg ondermaats. 

Vooreerst houdt men geen rekening met de persoonlijke situatie van verzoekende partij. DVZ gaat 

volledig voorbij aan de oorzaken van zijn problematiek. Zelfs al zou behandeling in Armenië mogelijk 

zijn, dan nog is het niet aangewezen omdat terugkeer de situatie van cliënt zal verergeren. Indien hij 

wordt teruggestuurd zal dit een negatieve impact hebben op zijn genezingsproces, wat medisch gezien 

absoluut niet verantwoord is. 

Het is duidelijk dat hij enkel vooruitgang kan boeken in een stabiele omgeving, zonder aanwezigheid 

van elementen die zijn medische problematiek aanwakkeren. 

Verzoekende partij verwijst ter zake naar de formele rechtspraak van de Raad van State : zodra een 

medisch attest kan worden, voorgelegd dat voldoende gemotiveerd aantoont dat een terugkeer naar 

land van herkomst een gevaar voor gezondheid van de vreemdeling oplevert, kan de Dienst 

Vreemdelingenzaken het bestaan van buitengewone omstandigheden enkel nog weerleggen door 

middel van een medische tegenexpertise (Cfr. RvSt. nr. 73.013, 7 april 1998, R.D.E., 1998, 64.). 

Een weigeringsbeslissing die niet op alle aangebrachte medische redenen antwoordt, kan het risico op 

mensonterende behandeling niet uitsluiten en schendt aldus artikel 3 van het EVRM (Cfr. RvSt nr. 

70.443, 19 december 1998, R.D.E., 1998, 89). 

De medische tegenexpertise ontkent de aandoening van verzoeker niet, en geeft toe dat er medicatie, 

eventuele opname en of verdere begeleiding noodzakelijk kunnen zijn. 

De medische tegenexpertise rept met geen woord over de oorzaak van zijn aandoening. Deze oorzaak 

is mede ontstaand door zijn leven in Armenië, zodat men door hem terug te sturen, verzoekende partij 

opnieuw de dieperik injaagt. 

De tegenexpertise stelt enkel dat de aandoeningen geen directe bedreiging zouden betekenen voor het 

leven van verzoekende partij. 

Doch de vele toegevoegde medische attesten spreken wel degelijk van een ziekte met een reëel risico 

voor zijn leven of fysieke integriteit. Dit zijn de artsen die verzoekende partij reeds jaren hebben 

opgevolgd en die regelmatige contacten hebben met verzoekende partij. 

De arts adviseur - die verzoekende partij niet zelf heeft onderzocht - stelt dat de aangehaalde 

psychologische toestand van verzoekende partij niet wordt bevestigd omdat er geen overtuigende 

onderzoeken zouden zijn gebeurd. De medische attesten die bij de aanvraag werden ingediend zijn dus 

voor de arts adviseur niet overtuigend genoeg. Dit is echter te gemakkelijk op die manier kunnen aile 

aanvragen worden geweigerd. 

Verder stelt de arts adviseur dat het risico op zelfdoding hoewel inherent aan elke depressie in dit 

dossier niet concreet zou worden gemaakt oa omdat verzoekende partij nog geen zelfmoordpoging 

heeft ondernomen. Ook hier maakt de arts adviseur er zich gemakkelijk vanaf. Deze redenering 

betekent dat men slechts rekening houdt met een risico op zelfdoding indien de betrokkene reeds 

geprobeerd heeft om zich van het leven te beroven. 

Desalniettemin wordt zeer duidelijk gesteld dat er GEEN adequate behandeling mogelijk is in het land 

van herkomst waardoor er bij verzoekende partij bij een gedwongen terugkeer WEL zware complicaties 

kunnen optreden en de aandoeningen bijgevolg als levensbedreigend kunnen beschouwd worden. 

De medische tegenexpertise rept ook met geen woord over een mogelijke adequate behandeling in het 

land van herkomst aangezien de actuele gezondheidstoestand niet ernstig genoeg zou zijn. 

Wat betreft de problemen van verzoekende partij, is de kwaliteit van de gezondheidszorg in Armenië 

onmogelijk te vergelijken met de geavanceerde behandelingen beschikbaar in België. 

Verzoekende partij verwijst tevens naar internationale rapporten met betrekking tot de 

gezondheidssituatie in het land van oorsprong, waaruit duidelijk blijkt dat de sanitaire en sociale situatie 

slecht is, en dat de beschikbaarheid, de continuïteit en de toegankelijkheid (kost ten laste van de 

patiënt, voorwaarden van toegankelijkheid,...) van een adequate behandeling, die kan bestaan uit: 
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medicijnen, medisch materiaal, labo onderzoeken, medische opvolging, hospitalisatie, mantelzorg, ... 

absoluut ondermaats is.1 

De beslissing werd dan ook niet op afdoende wijze gemotiveerd.” 

 

3.2. 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, 

§3-4° van de vreemdelingenwet, en naar het feit dat de arts-adviseur op 11 juni 2013 een medisch 

advies heeft gegeven waaruit blijkt dat de ziekte van verzoekende partij kennelijk niet beantwoordt aan 

een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een 

verblijfsmachtiging.  

 

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. Verzoekende partij beperkt zich tot 

een verwijzing naar een passage in de beslissing van de verwerende partij teneinde haar punt kracht bij 

te zetten dat de motivering niet afdoende is, maar zij gaat daarmee voorbij aan het advies van de arts-

adviseur waarvan de inhoud duidelijk is en het nodige inzicht verschaft aan de verzoekende partij van 

de redenen van de bestreden beslissing.  

 

Er is dan ook voldaan aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals 

voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet (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. 

 

3.3. De Raad stelt vast dat verzoekende partij, die zich verzet tegen de motieven van de bestreden 

beslissing, in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

zijn beoordeling in de plaats te stellen van die 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 op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen. 

 

3.4. 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 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.” 

 

In casu steunt de bestreden beslissing op het volgende advies van de arts-adviseur van 11 juni 2013: 

 

“(...) 

Artikel 9ter §3-4° 
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Ik kom terug op uw vraag om evaluatie van het standaard medisch getuigschrift voorgelegd door 

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

ingediend op 16.08.2011 en 25.08.2011. 

Uit de standaard medische getuigschriften d.d. 17/02/2011, 01/07/2011, 05/08/2011, 21/10/2011, 

8/12/2011, 8/3/2012 en 12/3/2012 blijkt dat betrokkene lijdt aan een posttraumatische stress-stoornis en 

aan buikpijn mogelijks door nefrolithiasis. 

Het betreft hier geen kritieke gezondheidstoestand en evenmin een zeer vergevorderd stadium van 

ziekte. 

Er is geen nood aan hospitalisatie met permanent medisch toezicht. 

De aangehaalde psychologische toestand van betrokkene wordt overigens niet bevestigd door 

uitgebreide specialistische verslaggeving of overtuigende onderzoeken. Evenmin is er sprake van 

beschermingsmaatregelen. 

Deze aandoeningen houden dan ook, met of zonder behandeling, geen gevaar in voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene en vormen evenmin een risico voor een onmenselijke en 

vernederende behandeling voor het geval er geen adequate medische zorgen zouden zijn in het land 

van herkomst of het land waar betrokkene verblijft. 

Wat betreft het aangehaalde zelfmoordgevaar: het risico op zelfdoding is inherent aan elke depressie, 

zelfs bij behandeling, maar wordt in het dossier niet concreet gemaakt, noch duidelijk gelinkt aan de 

specifieke situatie van deze patiënt. Er is ook geen indicatie uit de voorgeschiedenis van een acute 

ernstige periode of reële zelfmoordpogingen. Het blijft m.a.w. een veralgemeende veronderstelling die 

we niet kunnen weerhouden in het kader van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

Uit de voorliggende attesten blijkt dan ook geenszins een tegenaanwijzing voor terugkeer naar het land 

van herkomst of het land waar betrokkene verblijft. 

Ik stel bijgevolg vast dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan 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.” 

 

3.5. Er dient vooreerst opgemerkt te worden dat het niet aan de Raad toekomt om zich in de plaats van 

de behandelende ambtenaar-geneesheer 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 

ambtenaar-geneesheer kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Waar zij 

aldus de overtuiging is toegedaan dat haar gezondheidstoestand wel ernstig is en haar aandoeningen 

levensbedreigend zijn, slaagt zij er niet in de motieven van de bestreden beslissing te weerleggen nu zij 

op deze manier nalaat deze met concrete argumenten te betwisten.  

 

3.6. De Raad wijst erop dat verzoekende partij uitgaat van een verkeerde lezing van de bestreden 

beslissing waar zij stelt dat “de bestreden beslissing niet op afdoende en niet op correcte wijze is 

gemotiveerd, door gewoon te beweren dat zijn aanvraag ongegrond is (...)” nu duidelijk blijkt dat de 

aanvraag van verzoekende partij niet ongegrond, maar wel onontvankelijk werd verklaard. De kritiek van 

verzoekende partij mist dan ook feitelijke grondslag. Verzoekende partij toont voorts niet met concrete 

argumenten aan dat de arts-adviseur bepaalde gegevens veronachtzaamd zou hebben.  

 

3.7. Met haar kritiek dat geen rekening wordt gehouden met haar persoonlijke situatie, meer bepaald 

met de oorzaken die aan de grondslag liggen van haar medische problematiek en een terugkeer een 

negatieve impact zal hebben op haar genezingsproces, gaat de verzoekende partij eraan voorbij dat de 

arts-adviseur heeft vastgesteld dat de aangehaalde psychische toestand niet bevestigd wordt door 

uitgebreide specialistische verslagen of overtuigende onderzoeken. Er is evenmin sprake van 

beschermingsmaatregelen en het aangehaalde risico op zelfdoding wordt niet concreet gemaakt noch 

duidelijk gelinkt aan de specifieke situatie van verzoekende partij. Het betreft slechts een 

veralgemeende veronderstelling. Uit deze bewoordingen blijkt duidelijk dat de arts-adviseur de 

aangehaalde medische problematiek niet als aangetoond aanvaardt en tot het besluit komt dat 

verzoekende partij zonder gevaar voor haar leven of fysieke integriteit en zonder gevaar voor 

onmenselijke of vernederende behandeling bij gebrek aan adequate medische zorgen in het 

herkomstland kan terugkeren. In die optiek ziet de Raad dan ook niet in, nu de medische problematiek 

van verzoekende partij niet aanvaardt wordt door de arts-adviseur bij gebrek aan uitgebreide 

specialistische verslagen of overtuigende onderzoeken, waarom de arts-adviseur nog rekening zou 

moeten houden met de oorzaken van de medische problematiek. Verzoekende partij gaat met haar 

betoog volledig voorbij aan de redenen van de arts-adviseur waarom hij de medische problematiek niet 

weerhoudt. De persoonlijke overtuiging van verzoekende partij dat zij wel degelijk lijdt aan een ernstige 

ziekte en in België dient te blijven, is uiteraard niet afdoende om het advies van de arts-adviseur te 

ontkrachten.  
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3.7. In tegenstelling voorts tot wat verzoekende partij voorhoudt, kan in het advies van de arts-adviseur 

niet gelezen worden dat deze de aandoening zoals geattesteerd erkent en dat hij toegeeft dat medicatie, 

eventuele opname en of verdere begeleiding noodzakelijk zouden kunnen zijn. De Raad verwijst naar 

zijn bespreking hoger waaruit duidelijk blijkt dat de arts-adviseur de aangehaalde psychische toestand 

niet aanvaardt als zijnde bewezen.  

 

3.8. De Raad benadrukt dat de arts-adviseur ook geattesteerd heeft waarom er in casu evenmin een 

gevaar is voor onmenselijke of vernederende behandeling bij gebrek aan adequate medische zorgen, 

met name omdat de aangehaalde toestand niet bevestigd wordt door uitgebreide specialistische 

verslaggeving of overtuigende onderzoeken, omdat er ook geen sprake is van 

beschermingsmaatregelen en omdat het aangehaalde zelfmoordrisico in casu niet concreet wordt 

gemaakt noch duidelijk gelinkt aan de specifieke situatie van verzoekende partij; er is geen indicatie uit 

de voorgeschiedenis van een ernstige acute periode of reële zelfmoordneigingen zodat het bij een 

algemene veronderstelling blijft. Verzoekende partij kan dan ook niet overtuigen waar zij stelt dat het 

advies van de arts-adviseur enkel stelt dat de aandoeningen geen directe bedreiging zouden betekenen 

voor het leven van de verzoekende partij.  

 

3.9. Verzoekende partij betwist voorts niet dat zij geen uitgebreide specialistische verslaggeving heeft 

voorgelegd noch overtuigende onderzoeken bij haar aanvraag ter bevestiging van haar toestand. Uit 

nazicht van de voorgelegde stukken blijkt inderdaad dat in deze medische stukken slechts gewag 

gemaakt wordt van een ernstige posttraumatische stress-stoornis en dat psychotherapie noodzakelijk is, 

evenals dat bij stopzetting van behandeling verzoekende partij risico loopt op gedragsproblemen, 

melancholie en zelfmoord. In die optiek kan de Raad het niet kennelijk onredelijk achten dat wanneer 

deze attesteringen niet gepaard gaan met uitgebreide specialistische verslagen of overtuigende 

onderzoeken, de arts-adviseur concludeert dat de aangehaalde toestand niet bevestigd is.  

 

3.10. Ook wat betreft het geattesteerde risico op zelfdoding benadrukt de Raad dat er inderdaad niet 

meer dan dat vermeld wordt, zonder dat dit op enige manier concreet wordt gemaakt of gelinkt aan de 

situatie van verzoekende partij. Tesamen met de vaststelling dat de psychische toestand van 

verzoekende partij niet bevestigd werd door uitgebreide specialistische verslagen of overtuigende 

onderzoeken, is het aldus niet kennelijk onredelijk dat de arts-adviseur in casu oordeelt dat wat betreft 

het zelfmoordrisico het blijft bij een algemene veronderstelling. De Raad wijst er hierbij op dat het advies 

van de arts-adviseur in zijn geheel moet gelezen worden; het is het geheel van de vaststellingen dat 

geleid heeft tot de eindconclusie. Verzoekende partij kan dan ook niet overtuigen waar zij stelt dat de 

“redenering betekent dat men slechts rekening houdt met een risico op zelfdoding indien de betrokkene 

reeds geprobeerd heeft om zich van het leven te beroven”.  

 

3.11. Nu de arts-adviseur geoordeeld heeft dat er geen gevaar is voor het leven of de fysieke integriteit 

van verzoekende partij noch enig gevaar voor een onmenselijke of vernederende behandeling bij gebrek 

aan adequate behandeling in het herkomstland, kan verzoekende partij niet gevolgd worden in haar 

betoog dat de bestreden beslissing een vermelding moet bevatten inzake de 

behandelingsmogelijkheden in het herkomstland. Haar betoog aangaande de kwaliteit van de 

gezondheidszorg in Armenië is dan ook niet dienstig.  

 

3.12. Het eerste middel kan niet worden aangenomen. Een schending van de door de verzoekende 

partij opgeworpen bepalingen en beginselen kan niet worden weerhouden.  

 

3.13. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van het redelijkheidsbeginsel.  

 

Verzoekende partij betoogt als volgt: 

 

“Doordat het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit 

een zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet hun die door ieder ander redelijk denkend mens of 

orgaan zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen 

zien en aanvaarden. 

Zodat de bestreden beslissing geenszins op redelijke wijze werd genomen. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft haar aanvraag echter afgewezen op basis van enkele elementen 

die zij hoegenaamd niet motiveert. 

Het redelijkheids en voorzorgsbeginsel verplicht de overheid bij het nemen van beslissingen de nodige 

terughoudendheid aan de dag te leggen. 
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De Dienst Vreemdelingenzaken beslist onvoldoende gefundeerd en zonder rekening te houden met de 

hierboven aangehaalde argumenten, hetgeen niet redelijk is. 

De medische tegenexpertise was absoluut ondermaats te noemen! Men verwijst enkel naar het feit dat 

de aandoeningen van verzoekende partij geen risico zouden inhouden voor zijn leven of fysieke 

integriteit. Dit in schril contrast met de vele toegevoegde medische attesten. De theoretische 

mogelijkheid tot zorg in Armenië wordt zelfs niet besproken, laat staat dat er rekening zou gehouden zijn 

met de realiteit en de persoonlijke situatie van verzoekende partij. 

De post traumatische stressstoornis en het risico op zelfdoding van verzoekende partij wordt verder ook 

gebanaliseerd omdat de arts-adviseur niet overtuigd is door de bijgevoegde medische attesten en 

omdat uit de voorgeschiedenis van verzoekende partij geen zelfmoordpogingen blijken. Dit is niet 

redelijk. 

Alle geneesheren stellen duidelijk dat er GEEN adequate behandeling mogelijk is in het land van 

herkomst waardoor er bij verzoekende partij bij een gedwongen terugkeer WEL zware complicaties 

kunnen optreden en de aandoeningen bijgevolg als levensbedreigend kunnen beschouwd worden. Er 

ontbreek duidelijk de wil om de aandoeningen en de persoonlijke situatie van verzoekende partij grondig 

te onderzoeken. Men tracht zich te verschuilen achter enkele algemene standaard excuses. Dit is 

onaanvaardbaar. 

Deze zaak is bijgevolg niet eens op haar gegrondheid onderzocht. 

De schok zal simpelweg te groot zijn en het verwerkingsproces zal onmogelijk gemaakt worden indien 

hij wordt teruggezonden naar Armenië 

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken het dossier enigszins zorgvuldig had onderzocht, en er tevens de 

huidige rechtspraak had op nagekeken, dan zou nooit zijn besloten tot de onontvankelijkheidsbeslissing 

van de aanvraag 9ter. 

De Dienst Vreemdelingenzaken beslist onvoldoende gefundeerd en zonder rekening te houden met de 

hierboven aangehaalde argumenten, hetgeen niet redelijk is. 

Ook dit middel is derhalve gegrond. 

De aangehaalde middelen zijn derhalve ernstig genoeg om een vernietiging van de bestreden 

beslissingen te rechtvaardigen.” 

 

3.14. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

3.15. De Raad stelt vast dat verzoekende partij in wezen haar kritiek zoals geformuleerd in het eerste 

middel herhaalt. De Raad verwijst dan ook naar de bespreking van het eerste middel. Verzoekende 

partij blijft hameren op het feit dat volgens de door haar toegevoegde medische attesten er wel degelijk 

een risico is voor haar leven of fysieke integriteit , dat de arts-adviseur de psychische aandoening ten 

onrechte banaliseert en dat er wel zware complicaties kunnen optreden bij terugkeer. Het enkele feit 

echter 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 uit de bespreking van het eerste middel is 

gebleken heeft de arts-adviseur gemotiveerd waarom hij de aandoening van de verzoekende partij niet 

weerhoudt. Verzoekende partij slaagt er niet in de kennelijke onredelijkheid of onjuistheid hiervan aan te 

tonen.  

 

3.16. Het tweede middel kan niet worden aangenomen.  

 

4. Korte debatten 

 

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

beslissing kan leiden aangevoerd en het beroep is onontvankelijk wat betreft de tweede bestreden 

beslissing. 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. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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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 

 


