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 nr. 184 873 van 30 maart 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, in eigen naam en als 

wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarig kind X, op 9 oktober 2015 heeft ingediend om de 

schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

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

1 september 2015 , 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 van de beslissing van dezelfde datum 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel Ibis, 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 13 februari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. MOSKOFIDIS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Met de eerste bestreden beslissing van 1 september 2015 wordt de aanvraag die verzoekster had 

ingediend 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) ongegrond verklaard, op basis van de volgende motivering: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 09.07.2015 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door:  
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[…] 

+ Kind: 

[…] 

 

Nationaliteit: Georgië 

Adres: […] 

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

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

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

diensten ontvankelijk werd verklaard op 28/07/2015, 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 adviseur (zie gesloten omslag, verslag dd. 21/08/2015), 

hij concludeerde dat :   

Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor zijn leven of de fysieke integriteit aangezien de 

noodzakelijke medische zorgen bestaan in het herkomstland.' 

 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Vreemdelingenregister omwille van verlies van recht op verblijf.” 

  

1.2. Met de tweede bestreden beslissing, van dezelfde datum, wordt aan verzoekster en haar 

minderjarig kind een bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd, dat luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De mevrouw, 

Naam + voornaam: […] 

nationaliteit: Georgië 

+minderjarig kind 

Wordt het bevel gegeven het grondgebied te verlaten, evenals het grondgebied van de staten die 

Het Schengenacquis ten volle toepassen 1, tenzij  zij beschikt over de documenten  die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven 

 

binnen 0 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikelen van de wet  van 

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

verwijdering van vreemdelingen  en volgende feiten: 
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Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn  van de bij artikel 2   vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

visum 

 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied  te verlaten  naar (0) dagen 

verminderd omdat:  

 

4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: Betrokkene heeft nagelaten gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten, afgeleverd op 15/03/2013 en betekend op 20/03/2013. “ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Het eerste middel dat is gericht tegen de eerste bestreden beslissing is onder meer afgeleid uit de 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Verzoekster betoogt onder meer dat “aan de hand van deze officiële verslagen van het Georgische 

Ministerie van Gezondheid en het Georgische Wetenschappelijke Centrum voor Reumatologie is 

gebleken dat de noodzakelijke medische behandeling voor de ziekte waaraan verzoekster lijdt, niet 

(voldoende) beschikbaar is, minstens niet toegankelijk is voor verzoekster”. Zij verwijst naar het stuk dat 

zij bij de aanvraag had gevoegd, gedateerd op 29 mei 2015, waarin, blijkens de vertaling, het volgende 

werd gesteld: 

 

“Par addition, suivant l’information fournie par l’administration des permis selon les données de l’année 

2015, nous vous informons que le produit pharmaceutique “Enbreli” est introduit par la quantité de 39 

caisses, pourtant actuellement PJDP Agence de regulation de l’activité medicale ne possède pas 

d’information concernant l’accessibilité de la préparation marquée ci-dessus sur le marché 

pharmaceutique.” (Stuk 13 bij het Vs dd. 09/07/2015)” en stelt verder: 

 

“In dit schrijven wordt dus gesteld dat voor het ganse jaar 2015 in totaal niet meer dan 39 pakjes Enbrel 

werden ingevoerd op Georgisch grondgebied. 

 

Dit toont het schromelijk tekort aan de noodzakelijke medicatie aangezien deze voorraad medicatie (39 

pakjes Enbrel) voor de volledige Georgische bevolking zou moeten dienen ; hetgeen niet realistisch is.” 

 

Minstens bestaat er geen garantie inzake de continuïteit van de behandeling in Georgië, zo stelt zij nog.  

 

2.1.2. De verwerende partij is in haar nota niet met concrete argumenten ingegaan op dit 

middelonderdeel, doch heeft verwezen naar het advies van de ambtenaar-geneesheer.  

 

2.1.3. De bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet. 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

Deze 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, nrs. 225 632, 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 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 (EHRM), die zich in se beperkt tot de 
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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). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

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

ambtenaar-geneesheer van 26 maart 2015. Dit advies luidt onder meer als volgt: 

 

“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 09.07.2015. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

I • Verwijzend; naar de -medische attesten d.d. 07.05.2015, 20.04.2015, 22.05.2014, 02.06.2015 en 

14.04.2015 van de hand van dr. J. V. waaruit blijkt dat betrokkene lijdt aan een, HLA B27- 

geassocieerde pelvisspondylarthropathie met bilaterale sacro-ilïïtis (ziekte van Bechterew). Omwille van 

intolerantie en insufficiëntie van NSAID en paracetamol wordt betrokkene actueel ook behandeld met 

Enbrel (etanercept). Omwille van een positieve intradermo tuberculinetest dient betrokkene gedurende 9 

maanden profylactisch Nicotibine (isoniazide) en pyridoxine te nemen. 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 25.04.2015 van de hand van dr. R. C. waaruit blijkt dat 

betrokkene benevens de hoger vermelde reumatische aandoening eveneens lijdt aan een PTSS. 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 24,04.2015 van de hand van dr. C. P., pneumoloog, waarin 

advies aangaande de tuberculoseprofylaxie. 

 

Ik weerhoud dat betrokkene lijdt aan de ziekte van Bechterew en hiervoor wordt behandeld met NSAID, 

paracetamol en anti-TNF (etanercept). De opvolging van deze aandoening en de behandeling met 

NSAID + paracetamol maakte reeds voorwerp uit van een vorig advies d.d. 04.03.2013 van de hand van 

dr. Van Doren, hierin werd ook de PTSS aangehaald. 

Daarom dient er in dit advies enkel nog nagegaan of het medicament etanercept beschikbaar is in het 

thuisland alsook de chemo-profylaxie voor TBC zijnde isoniazide en pyridoxine. 

 

Mogelijkheid tot reizen 

Betrokkene kan reizen en eventuele mantelzorg kan verstrekt worden door de directe omgeving. 

 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst 

 

Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene): 

1. Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is : 

Aanvraag Medcoi van 14.04.2014 met het uniek referentienummer GE-3302-2014 

2. Informatie afkomstig van Model List of Essential Drugs of Georgia 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19025en/s19025en.pdf?ua=1 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de medicamenten etanercept, isoniazide en 

pyridoxine beschikbaar zijn in Georgië. 

 

[…] 
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De Raad stelt vast dat verzoekster in het kader van haar aanvraag een stuk had bijgevoegd, gedateerd 

29 mei 2015 van het Georgische ministerie van gezondheid, waarin wordt gesteld dat van het product 

Enbrel (werkzaam bestanddeel etanercept) voor het jaar 2015 39 verpakkingen werden verdeeld in 

Georgië en dat er geen zicht kon worden geboden op de toegankelijkheid van het product. In de 

aanvraag zelf had verzoekster naar dit stuk verwezen om te staven dat er een schromelijk tekort is aan 

de noodzakelijke medicatie en dat er geen garantie bestaat inzake de continuïteit van de noodzakelijke 

behandeling.  

 

In eerste instantie moet erop worden gewezen dat uit niets blijkt dat het werkzaam bestanddeel 

etanerecept onder een andere merknaam dan Enbrel of als generiek product in de handel is.  De 

ambtenaar-geneesheer heeft in zijn advies overigens niet betwist dat verzoekster met Enbrel 

(etanerecept) moet worden behandeld.  Terwijl verzoekster hem in zijn aanvraag attent had gemaakt op 

de problemen in verband met het aanzienlijke bevoorradingsprobleem, gestoeld op een stuk uit mei 

2015, heeft hij in zijn advies verwezen, enerzijds naar de “Aanvraag Medcoi van 14.04.2014 met het 

uniek referentienummer GE-3302-2014” –waarin overigens evenzeer een groot voorbehoud wordt 

gemaakt over de beschikbaarheid van etanerecept, en anderzijds naar  “Informatie afkomstig van Model 

List of Essential Drugs of Georgia 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19025en/s19025en.pdf?ua=1”. Deze informatie bevindt 

zich in het administratief dossier en het blijkt te gaan om een lijst die is opgemaakt in 2007. Gelet op het 

gegeven dat beide stukken die door de ambtenaar-geneesheer werden gehanteerd om aan te tonen dat 

Enbrel (etanerecept) beschikbaar zou zijn in Georgië, minder recent zijn dan de informatie die werd 

aangebracht door verzoekster, kunnen zij niet worden beschouwd als een zorgvuldig onderzoek van het 

in de aanvraag aangevoerde argument dat er een schromelijk tekort is aan de noodzakelijke medicatie.  

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is derhalve aangetoond.  

 

Het middel is in de besproken mate gegrond. Nu de eerste bestreden beslissing volledig is gesteund op 

het advies van de ambtenaar-geneesheer dat hiervoor niet deugdzaam is bevonden, moet ze worden 

vernietigd.  

 

2.2.1. Het tweede middel is gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten. Uit de stukken van 

het dossier blijkt evenwel dat verzoekster, nadat het bevel werd afgeleverd, door de verwerende partij in 

het bezit werd gesteld van een attest van immatriculatie dat bij het sluiten van de debatten nog geldig 

was.  

 

2.2.2. Wanneer de verwerende partij een attest van immatriculatie aan de vreemdeling geeft, houdt dit in 

dat de betrokkene op dat ogenblik een, weliswaar tijdelijk en precair, verblijfsrecht krijgt in afwachting 

van de behandeling van de aanvraag. Het toekennen van een dergelijk verblijfsrecht, zelfs al betreft het 

een precair verblijf, staat haaks op het verlenen van een bevel om het grondgebied te verlaten en kan 

dan ook niet anders worden geïnterpreteerd als dat de verwerende partij haar beslissing houdende 

afgifte van een dergelijk bevel impliciet doch zeker heeft ingetrokken. Een attest van immatriculatie raakt 

niet enkel aan de uitvoerbaarheid van een verwijderingsmaatregel maar ook aan die maatregel zelf 

(RvS 14 juni 2016, nr. 235.046). Om die reden kan de argumentatie van de verwerende partij, die 

betoogt dat het enkel een tijdelijke schorsing van de uitvoerbaarheid van het bevel betreft, niet worden 

gevolgd.  

 

2.2.3. De vordering is, wat het bevel om het grondgebied te verlaten betreft, zonder voorwerp.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing, en het beroep tegen de tweede bestreden beslissing is zonder voorwerp. 

Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 

houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, 

als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19025en/s19025en.pdf?ua=1
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Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging van 1 september 2015, 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, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing tegen de bij artikel 1 vernietigde beslissing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring in zoverre ze zijn gericht tegen de 

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

Vereenvoudiging van 1 september 2015 houdende afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten, zijn zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig maart tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


