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 nr. 174 725 van 16 september 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1) X 

2) X 

  Gekozen woonplaats: ten 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 Georgische nationaliteit te zijn, op 22 juli 2013 

hebben ingediend om de schorsing en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

10 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. 

 

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 K. HINNEKENS, die loco advocaat F. JACOBS verschijnt voor 

de verzoekende partijen, 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. Op 1 oktober 2010 dienen de verzoekende partijen een aanvraag om machtiging tot verblijf op 

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

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

 

1.2. Op 10 juni 2013 wordt de in punt 1.1. bedoelde aanvraag ongegrond verklaard. Dit is de bestreden 

beslissing, die luidt als volgt:  
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 01.10.2010 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

(...) 

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

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

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

diensten ontvankelijk werd verklaard op 20.10.2010/01.02.2011, deel ik u mee dat dit verzoek 

ongegrond is. 

Reden(en): 

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

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

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

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

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

verslag arts-adviseur d.d. 10.06.2013 in gesloten omslag). 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelet op de aanvraag om machtiging tot verblijf d.d. 01.10.2010 door betrokkene ingediend 

overeenkomstig artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en gezien de asielaanvraag d.d. 

15.09.2010 van betrokkenen op genoemde datum nog in behandeling was, werd voor onderhavige 

beslissing gebruik gemaakt van de taal die voor deze asielprocedure gekozen / bepaald werd, te weten 

het Nederlands (Toepassing van artikel 51 / 4§3 van de wet van 15 december 1980). 

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

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

Vreemdelingenregister omwille van "verlies van recht op verblijf". 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. De verzoekende partijen betogen in een eerste en enig middel als volgt:  

 

“(…) Schending van art. 2 par. 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de formele 

motiveringsplicht van administratieve akten, artikel 9 TER, 62 van de Wet van 15.12.1980 betreffende 

de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdeling; 

Schending van de principes van behoorlijk bestuur waaronder de zorgvuldigheidsplicht en het nakomen 

van het evenredigheidsbeginsel, principes van machtsoverschrijding en zorgvuldigheidsplicht die de 

overheid dient na te gaan bij het treffen van elke administratieve beslissing; Schending van artikel 3 van 

de EVRM ; 

Dat echter de motivering moet betrekking hebben op de ingeroepen feiten, waarbij melding moet 

worden gemaakt van de toepasselijke juridische regels en waarbij dient gemeld te worden hoe en 

waarom deze juridische regels hebben aanleiding gegeven tot de genomen beslissing; 

Bovendien stelt de wet dat de motivering afdoende dient te zijn. 

Teneinde als afdoende kunnen beschouwd te worden dient de motivatie steun te vinden in het 

administratief dossier en alle elementen die ter kennis van de administratie werden gebracht in 

overweging te nemen, hetgeen in casu niet gebeurde; 

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur veronderstellen eveneens dat de administratie bij het 

uitoefenen van enige weigeringbevoegdheid, zorgvuldig en redelijk te werk moet gaan, hetgeen in casu 

niet gebeurd is ; 

Deze zorgvuldigheidsplicht houdt in dat het bestuursorgaan alle rechtstreeks bij het besluit betrokken 

belangen moet afwegen en dat de voor de belanghebbende nadelige gevolgen niet onevenredig mogen 

zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen; 

Overwegende dat de artikelen 2 en 3, van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, bepalen dat elke éénzijdige rechtshandeling met individuele 

strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer 

bestuurder of voor een ander bestuur, in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 
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vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat de opgelegde motivering afdoende moet 

zijn; dat de in de voornoemde bepalingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft de 

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

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover zij beschikt; dat aan de door voornoemde 

wetsbepalingen opgelegde motiveringsplicht is voldaan wanneer de weigering tot machtiging duidelijk 

de redenen vermeldt waarop de beslissende overheid haar beslissing steunt en waaruit blijkt dat zij is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, dat zij die correct heeft beoordeeld en dat zij 

op grond daarvan in redelijkheid tot haar besluit is kunnen komen; 

Teneinde als afdoende kunnen beschouwd te worden dient de motivatie steun te 

vinden in het administratief dossier en alle elementen die ter kennis van de 

administratie werden gebracht in overweging te nemen. 

dat de beslissing naar de conclusies van de arts-attaché dd 10.06.2013 verwijst, op grond van de 

volgende motivering : 

(…) 

Dat dient te worden vastgesteld dat beslissing getroffen werd op grond van het 

gegeven dat de ambtenaar geneesheer tot het besluit is gekomen dat "lk 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." 

Dat het advies dd 10.06.2013 dat opgesteld werd door de dokter adviseur MATTHIJS en waarop de 

DVZ zich normaal gezien toch fundeert, als volgt luidt : 

"(...)." 

Dat dient te worden vastgesteld dat het advies getroffen werd op grond van een louter administratief 

dossier en er zich toe beperkt de medische gegevens enerzijds op te sommen, anderzijds deze 

gegevens heel summier te analyseren, beter gezegd samen te vatten; 

Dat verder dient te worden vastgesteld dat beschikbaarheid en toegankelijkheid van de behandeling in 

het herkomstland niet onderzocht werden. 

Er dient meteen te worden opgemerkt dat de beslissing die steunt en verwijst naar een medisch advies 

dat concludeert dat het "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” kennelijk artikel 9 ter van de wet van 15.12.1980 

schendt. Dit artikel, laatste versie, luidt als volgt : 

(…) 

Dat dient te worden herinnerd dat de aangevochten beslissing een beslissing is die TEN GRONDE werd 

genomen, daar waar de aanvraag degelijk ontvankelijk werd verklaard op 20.10.2010/01.02.2011. 

In de beslissing kan worden gelezen dat de attaché van mening is dat verzoekende partij NIET lijdt "aan 

een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit” of “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”. 

dat de arts-ambtenaar het volgende stelde : 

"Uit het medisch dossier blijkt geen directe bedreiging voor het leven van betrokkene, er is geen enkel 

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

speciale beschermingsmaatregelen. 

Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen aandoening die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

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

het land waar betrokkene verbleef. Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het land van herkomst. 

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" 

Dat de arts tot dit besluit meent te mogen komen, daar hij als vertrekpunt van zijn redenering een 

bepaalde interpretatie neemt van rechtspraak van het EHRM 

"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, N v. United Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr, 30240/96, D. v. United Kingdom.)" 

Dat de loutere verwijzing naar rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ivm 

artikel 3 van het EVRM niet volstaat om begrijpelijk te maken op welke wijze dit gegeven aanleiding kan 
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geven tot de vaststelling dat verzoekende partij tevens geen ziekte heeft die een reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in haar land 

van herkomst. 

Dat dit a fortiori geldt wanneer vastgesteld wordt dat er geen onderzoek geleid werd naar de 

mogelijkheid voor adequate behandeling in het land van herkomst, in casu de Republiek GEORGIË. 

Dat deze vaststelling reeds volstaat om de beslissing nietig te maken op grond van de schending van de 

aangehaalde wetsbepalingen en beginsels en zeker de formele motiveringsplicht. 

Wanneer de gemachtigde stelt dat verzoekende partij niet voldoet aan de voorwaarden die gesteld 

worden in een wetsbepaling en deze wetsbepaling, - art 9 ter, twee situaties voorziet er ook duidelijk 

dient te worden uitgelegd waarom geen van beide situaties van toepassing is; 

dat er bovendien IN CASU geen onderzoek geleid werd naar de mogelijkheid voor adequate 

behandeling in het land van herkomst ; 

Dat de RVV in de arresten dd.29.06.12 N° 83956 EN dd 06.07.2012 N° .84 293 zich reeds uitgesproken 

heeft nopens het feit dat artikel 9 ter twee verschillende situaties beoogt en dat de beslissing duidelijk 

dient uiteen te zetten waarom geen van beide van toepassing is. 

Dat dezelfde redenering dient te worden gevolgd bij de beoordeling ten gronde van de aanvraag ; 

Artikel 9 ter in zijn jongste hervormde versie vereist derhalve enkel dat de vreemdeling aan een ziekte 

zou lijden en dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reeel 

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. 

Door te stellen en te verwijzen naar een "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. 26565105, Nv.. United Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr. 30240196, D. v. United Kingdom.)" 

en hiervan een voorwaarde te maken, stelt de beslissing en de ambtenaar geneesheer een bijkomende 

eis en/of voorwaarde die niet te lezen staat in artikel 9 ter van de wet van 15.12.80. 

Dit is reeds van de loutere lezing van de tekst af te leiden , 

De beslissing dient derhalve vernietigd te worden; 

Dat verder dient te worden verwezen naar de memorie van toelichting (Wetsontwerp tot wijziging van de 

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

verwijdering van vreemdelingen, Memorie van toelichting, Parl St. Kamer, zittingsperiode 51, n° 

2478/001, p. 34-36), wanneer Artikel 9 ter ingevoerd werd, waarin aangaande het nieuwe artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet het volgende te lezen is: "In artikel 9ter, nieuw, van de wet, wordt omwille van 

de rechtszekerheid een bijzondere procedure gecreëerd voor vreemdelingen die lijden aan een ziekte, 

waarvoor een adequate behandeling ontbreekt in het land van herkomst of verblijf, waarbij het 

terugsturen van de vreemdeling een reëel risico inhoudt op zijn leven of fysieke integriteit of die een 

reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling in zijn land van herkomst of 

verblijf. 

Het onderzoek van de vraag of er een gepaste en voldoende toegankelijke behandeling bestaat in het 

land van oorsprong of verblijf gebeurt geval per geval, rekening houdend met de individuele situatie van 

de aanvrager, en wordt geëvalueerd binnen de limieten van de rechtspraak van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens. 

De appreciatie van de bovenvermelde elementen wordt overgelaten aan een ambtenaar-geneesheer die 

een advies verschaft aan de ambtenaar die de beslissingsbevoegdheid heeft over de verblijfsaanvraag. 

Deze ambtenaar-geneesheer behoort administratief wel tot de Dienst Vreemdelingenzaken, maar wordt 

volledig vrijgelaten in zijn appreciatie van medische elementen, waarbij de eed van Hippocrates geldt. 

De ambtenaargeneesheer kan ook, indien hij dat noodzakelijk acht, bijkomend advies inwinnen van 

deskundigen. 

Indien de medische toestand van betrokkene op een duidelijke wijze vastgesteld kan worden op basis 

van het dossier van betrokkene - bijv. de betrokken medische attesten wijzen op een kankerpatiënt in 

terminale fase - zou het mensonterend zijn om betrokkene nog te gaan onderwerpen aan bijkomende 

onderzoeken. In dit geval is het ook overbodig om het bijkomend advies van deskundigen te gaan 

inwinnen. Het is evenmin nodig om betrokkene te gaan onderzoeken of het advies van deskundigen te 

gaan inwinnen indien niet duidelijk is wat de medische situatie is van betrokkene, maar vaststaat dat de 

situatie niet ernstig is (bijv. het medisch attest vermeldt dat betrokkene twee dagen het bed moet 

houden). 

In het tegenovergesteld geval, namelijk indien het attest vermeldt dat betrokkene gedurende lange tijd 

bedlegerig is, maar het niet duidelijk is wat zijn precieze medische toestand is, is onderzoek van 

betrokkene wel aangewezen. 
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Dat uit de nieuwe versie van artikel 9 ter, INBEGREPEN "3 -4° , zoals vervangen door artikel 187 van de 

wet van 29.12.2010, en gewijzigd door de wet van 08.01.12 geenszins blijkt dat de ratio legis of filosofie 

van artikel 9ter gewijzigd zou zijn geweest, wat : 

Dat de arts ambtenaar zich tot een algemene beoordeling beperkt, die niet een van medische aard is 

doch louter juridisch . 

Dat de termen van artikel 9 TER echter niet toelaat dat de DVZ tot dit besluit kan en mag komen zonder 

te hebben nagegaan dat de ziekte ook geen 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, hetgeen ook inhoudt dat er en onderzoek geleid werd wat betreft de al dan niet mogelijke 

"adequate" behandeling. 

Daar waar de ziekte prima facie, zeer ernstig is. 

Dat de RVV reeds het volgende oordeelde nopens de beslissing dd; 14.08.12 

inzake verzoekende partij : arrest 93775 in de zaak 108276/11 

(…) 

Dat dient te worden vastgesteld dat de huidige beslissing dd 19.03.2013. geen rekening heeft gehouden 

met deze rechtspraak. (…)” 

 

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

worden zodat verzoekende partijen er kennis van hebben kunnen nemen en hebben kunnen nagaan of 

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

rechte beschikken. 

 

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 

eerste verzoekende partij werden aangevoerd op 10 juni 2013 heeft onderzocht en daarop 

concludeerde dat “Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen aandoening die een reëel risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico 

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

van herkomst of het land waar betrokkene verbleef. Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen 

bezwaar tegen een terugkeer naar het land van herkomst”. 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 partijen betwisten niet dat zij in het bezit werden gesteld van dit advies, meer nog, zij 

citeren eruit in het verzoekschrift, en tonen 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.  

 

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 partijen maken 

niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hen 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 partijen inhoudelijke argumenten ontwikkelen tegen de 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 
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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. 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. 

 

2.5. De Raad benadrukt dat het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het 

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toelaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het 

onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126 520). De 

keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers 

slechts het proportionaliteitsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. 

 

2.6. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, het evenredigheidsbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van de aangevoerde schending van 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”. 

 

Het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer van 10 juni 2013 vermeldt het volgende: 

 

“(...) 

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

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 01.10.2010. 

I- Medische voorgeschiedenis + voorgelegde medische attesten 

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

aanvraag: 

• 27/9/2010, 22/9/2010, 22/2/2011, 18/5/2011, dr. Bufduk. Betrokkene is asthenisch, heeft overal pijn, 

voelt zich gestresseerd, slapeloosheid, sedert jaren chronische hepatitis C in het kader van een 

toxicomanie en een chronische alcoholverslaving. 

• 29/09/2010,17/11/2010, 7/10/2011, labo- uitslagen. Gestoorde levertesten wijzend op een chronische 

alcoholverslaving. 

• 12/10/2010, dr. Serste, hepatitis C, oppuntstelling is aan de gang. 

• 18/12/2011, 23/3/2012, 2/12/2012, 28/4/2013, dr. van Gossum, gastro-enteroloog, behandeling tegen 

hepatitis C was een mislukking, mogelijks zijn er in de toekomst binnen 2 è 3 jaar nog nieuwe 

medicaties ter beschikking. Inmiddels afwachtende houding. 

 

ll. Analyse van dit medisch dossier leert mij het volgende: 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische attesten blijkt dat er bij deze 60 jarige man 

lijdt aan een chronische alcoholverslaving. Bijkomend werd hij positief bevonden op hepatitis C. 

Betrokkene werd behandeld met interferon en ribavirine gedurende ongeveer 6 maanden, maar deze 

therapie, zoals vaker bij drugsverslaafden, was een mislukking. Er wordt in dat opzicht geen nieuwe 

therapie in het vooruitzicht gesteld, overigens lukt dit meestal sowieso niet of is het zelfs 

tegenaangewezen. Het is bekend dat hepatitis C een chronische aandoening is die over tientallen jaren 

kan evolueren, en in bepaalde gevallen ook spontaan geneest. 

Hier betreft het genotype 3. De meest frequente genotypes zijn 1,2, en 3; 2 en 3 worden eerder als 

goedaardig worden beschouwd (80 % genezing). Meestal geeft hepatitis C slechts leverproblemen na 

verloop van 20 jaar. 

In het huidige stadium wordt hij dus niet meer behandeld, en het is geweten dat er van nieuwe 

behandelingen na een mislukte therapiepoging geen heil meer kan verwacht worden. 

Betrokkene moet vooral zijn alcoholprobleem aanpakken, maar daarvoor is in gelijk welk land wilskracht 

vereist, eerder dan medicatie. 

III. Conclusie 

Dit medisch dossier laat niet toe het bestaan vast te stellen van een graad van ernst zoals vereist door 

artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, zoals geïnterpreteerd door het 
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Europees Hof van de Rechten van de Mens dat een aandoening eist die levensbedreigend is gezien de 

kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. (EHRM 27 mei 2008, 

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

Kingdom.) 

Uit het medisch dossier blijkt geen directe bedreiging voor het leven van betrokkene, er is geen enkel 

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

speciale beschermingsmaatregelen. 

Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen aandoening die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

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

het land waar betrokkene verbleef. Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het land van herkomst. 

Ik stel bijgevolg vast dat er geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van Artikel Ster 

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.” 

 

Zoals uit voormeld advies blijkt heeft de arts-adviseur vastgesteld, op grond van de door de eerste 

verzoekende partij aangebrachte medische gegevens, dat eerste verzoekende partij lijdt aan een 

chronische alcoholverslaving en dat zij bijkomend positief werd bevonden voor hepatitis C. De arts-

adviseur stelt verder vast dat de behandeling van de hepatitis C een mislukking was en er geen nieuwe 

therapie in het vooruitzicht werd gesteld. Verder stelt hij vast: “Het is bekend dat hepatitis C een 

chronische aandoening is die over tientallen jaren kan evolueren, en in bepaalde gevallen ook spontaan 

geneest. 

Hier betreft het genotype 3. De meest frequente genotypes zijn 1,2, en 3; 2 en 3 worden eerder als 

goedaardig worden beschouwd (80 % genezing). Meestal geeft hepatitis C slechts leverproblemen na 

verloop van 20 jaar. 

In het huidige stadium wordt hij dus niet meer behandeld, en het is geweten dat er van nieuwe 

behandelingen na een mislukte therapiepoging geen heil meer kan verwacht worden. 

Betrokkene moet vooral zijn alcoholprobleem aanpakken, maar daarvoor is in gelijk welk land wilskracht 

vereist, eerder dan medicatie.”.  

 

Waar verzoekende partijen kritiek lijken te hebben op het feit dat de arts-adviseur eerste verzoekende 

partij niet persoonlijk onderzocht heeft omdat hij zich uitsluitend gebaseerd heeft op de stukken van het 

administratief dossier, wijst de Raad er vooreerst op dat de arts-adviseur “zonodig de vreemdeling (kan) 

onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen (…).” De arts-adviseur kon de 

medische toestand van eerste verzoekende partij duidelijk vaststellen en evalueren op basis van het 

dossier, gelet op de voorgelegde medische verslagen van de behandelende artsen. Verzoekende 

partijen maken overigens niet aannemelijk dat een bijkomend medisch onderzoek de appreciatie van de 

medische aandoening door de arts-adviseur kon wijzigen. 

 

Voorts, en in tegenstelling tot wat verzoekende partijen voorhouden, heeft de arts-adviseur zich niet 

beperkt tot een loutere opsomming van de medische gegevens en een summiere analyse, maar heeft 

hij omstandig gemotiveerd waarom de medische problematiek geen aanleiding kan geven tot het 

bekomen van een verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Nu de arts-

adviseur heeft vastgesteld dat eerste verzoekende partij niet meer behandeld wordt voor hepatitis C, dat 

het geweten is dat er van nieuwe behandelingen na een mislukte therapiepoging geen heil meer kan 

verwacht worden en dat eerste verzoekende partij vooral haar alcoholprobleem moet aanpakken via 

wilskracht eerder dan medicatie, en hij aldus in essentie besluit dat er geen behandeling noodzakelijk is, 

is het betoog van de verzoekende partijen waar zij menen dat de behandelingsmogelijkheden in het 

herkomstland had moeten nagegaan worden, niet dienstig.  

 

In tegenstelling voorts tot wat verzoekende partijen voorhouden, komt de arts-adviseur niet tot het 

besluit dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid, wat tot de 

ontvankelijkheid behoort van dergelijke aanvraag conform het bepaalde in artikel 9ter, §3, 4° van de 

vreemdelingenwet, maar besluit de arts-adviseur dat: “Ik stel bijgevolg vast dat er geen sprake is van 

een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van Artikel Ster 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” Verzoekende partijen maken niet aannemelijk dat ontvankelijkheid en gegrondheid door elkaar 

werden gehaald en er een miskenning zou zijn van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  
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2.7. Waar verzoekende partijen met hun kritiek inzake de toepassing van artikel 3 EVRM menen dat de 

arts-adviseur het toepassingsgebied van artikel 9ter van de vreemdelingenwet te beperkend zou 

geïnterpreteerd hebben, wijst de Raad erop dat, waar het weliswaar inderdaad zo is dat de arts-adviseur 

in zijn conclusie onterecht verwijst naar artikel 3 EVRM, het advies in zijn geheel moet worden gelezen. 

Een volledige lezing van het advies leert immers dat de arts-adviseur tot de vaststelling is gekomen dat 

verzoekende partij een mislukte therapie achter de rug heeft voor de hepatitis C en dat er thans geen 

behandeling meer is voor deze problematiek, waarbij hij er tevens op wijst dat er van nieuwe 

behandelingen na een mislukte therapiepoging geen heil meer kan verwacht worden en dat eerste 

verzoekende partij vooral haar alcoholprobleem moet aanpakken via wilskracht eerder dan medicatie. 

Om die redenen besluit de arts-adviseur dan ook dat “Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen 

aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene, noch een 

aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen behandeling is in het land van herkomst of het land waar betrokkene verbleef. Derhalve is er 

vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land van herkomst.” Uit algehele 

lezing van het medisch advies kan niet besloten worden als zou de arts-adviseur enkel 

levensbedreigende aandoeningen in aanmerking nemen en daardoor het toepassingsgebied van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet ten onrechte verengen. De verwijzing naar de rechtspraak van de Raad 

dienaangaande is in casu dan ook niet dienstig. Geenszins blijkt immers dat de arts-adviseur niet beide 

hypothesen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft onderzocht. Evenmin blijkt als zou de arts-

adviseur zich beperkt hebben tot een juridische en geen medische beoordeling van de zaak.  

 

2.8. Waar de verzoekende partijen nog stellen dat de ziekte zeer ernstig is, laten zij op deze wijze na de 

vaststellingen van de arts-adviseur aangaande de hepatitis C en alcoholverslaving met concrete 

argumenten te betwisten. Zij slagen er dan ook niet in de bestreden beslissing als kennelijk onredelijk of 

incorrect te doen bevinden.  

 

2.9. Verzoekende partijen maken, gelet op het ontbreken van enig element dat wijst op ernstige en 

zwaarwichtige gronden om aan te nemen dat, in het land waarnaar zij mogen worden teruggeleid, zij 

een ernstig en reëel risico lopen te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling, 

geen schending van artikel 3 EVRM aannemelijk. 

 

2.10. Van machtsoverschrijding is er sprake wanneer de bestuursoverheid zich de bevoegdheid 

aanmatigt die de wet aan een ander overheidsorgaan heeft opgedragen. De beschouwingen die 

verzoekende partijen naar voren brengen, tonen niet aan dat er sprake zou zijn van 

machtsoverschrijding. De verwerende partij heeft haar bevoegdheid, zoals omschreven in de 

vreemdelingenwet, niet overschreden. 

 

2.11. Het enig middel kan niet worden aangenomen.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing 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 
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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 

 


