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 nr. 186 511 van 8 mei 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Montenegrijnse nationaliteit te zijn, op 12 januari 2017 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 16 november 2016 

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 ontvankelijk doch 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 17 januari 2017 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 april 2017. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat F. BEN ASRI verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat L. VAN DE PUTTE, 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. Op 16 september 2015 dient de verzoekende partij 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 16 november 2016 wordt de onder punt 1.1. vermelde aanvraag ongegrond verklaard. Dit is de 

bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 16.09.2015 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, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch 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. 09/11/2016),  

hij concludeerde dat de medische elementen die aangehaald werden door betrokkene niet weerhouden 

kunnen worden. 

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). 

Gelieve betrokkene tevens af te voeren uit het Vreemdelingenregister omwille van “verlies van recht op 

verblijf”.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“Kennelijk gebrek aan materiële en formele motivering in strijd met het artikel 9ter van de wet van 15 

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

van vreemdelingen, de artikelen 2 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele 

motivering van bestuurshandelingen en schending van het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk 

bestuur, met name het algemeen rechtsbeginsel van de zorgvuldigheid, schending van artikel 3 

E.V.R.M. en schending van het recht van verdediging. 

 

De aangehaalde wetsbepalingen leggen de verplichting tot formele en materiële motivering die op de 

tegenpartij rust, vast, net als de plicht om zich niet schuldig te maken aan machtsoverschrijding. 

 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed “. 

Aan artikel 62 Vreemdelingenwet is slechts voldaan wanneer de motivering van de administratieve 

beslissing afdoende en toereikend is (R.v.St., nr. 43.522, 29 juni 1993, RA.C.E., 1993), en meer bepaald 

passend, nauwkeurig en relevant (R.v.St., nr. 53.583, 7 juni 1995, Rev.dr.étr. 1995, 326) of nog 

duidelijk, nauwkeurig en ter zake dienend (R.v.St. nr. 42.199, 8 maart 1993, R.A.C.E., 1993). 

Artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepalen het volgende: 

“Artikel 2: De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

Artikel 3: De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelde die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.” 

De motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur vereist dat de motivering van een 

bestuurshandeling die een aanvraag verwerpt volledig, precies en relevant is (R.v.St, nr. 55.056, 7 

september 1995, Rev.dr.étr. 1996, 249). 

Verzoekende partij meent dat bovenvermelde rechtsregels door de Dienst Vreemdelingenzaken in casu 

werden geschonden en dat alleszins de materiële motiveringsplicht werd geschonden. 
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Verzoekende partij vordert dan ook op grond van een schending van materiële maar ook de formele 

motiveringsplicht de vernietiging van de bovengenoemde beslissing van de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

De motivering van de dienst Vreemdelingenzaken is op geen enkele wijze afdoende, nauwkeurig en 

volledig. 

Verwerende partij beperkt zich ertoe in haar beslissing aan te halen dat mevrouw K. (..) niet zou lijden 

aan een ziekte die een risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of 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 betrokkene verblijft en stelt dat bijgevolg niet bewezen is dat een 

terugkeer naar het land van herkomst of het land waar betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk 

uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van het EVRM. 

Verzoekende partij kan niet akkoord gaan met een dergelijke stereotype afwijzing van haar verzoek tot 

regularisatie, terwijl duidelijk blijkt dat het toepassingsgebied van het art. 9 ter§1 van de 

Vreemdelingenwet ruimer is dan enkel ziektes die onmiddellijk levensbedreigend zijn. 

Er is dan geen enkele afdoende motivering waarom verwerende partij de aanvraag van verzoekster 

ongegrond moeten beoordelen, dan wel zelf enig onderzoek zou uitvoeren. 

Om een verblijf te bekomen op grond van medische redenen dient de medische toestand van de 

vreemdeling een zekere ernst te vertonen. Meer bepaald is vereist dat de ziekte, ongeacht de aard 

ervan, een zekere ernst vertoont om een reëel beletsel voor de uitvoering van de uitvoeringsmaatregel 

te kunnen vormen. 

(Zie BROUCKAERT S., “Medische aspecten van het vreemdelingenrecht en artikel 3 van het EVRM. 

Een overzicht van rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, de Raad van State 

en de burgerlijke rechtbanken”, T. Vreemd., 2005, 196). 

Er is niet vereist dat de ziekte levensbedreigend is, het kan volstaan dat bv. gespecialiseerde 

zorgverstrekking nodig is. 

(zie bv. Kort.ged. Brussel, 13mei1998, RDE, 1998, 240) of nog dat regelmatige consultaties nodig zijn 

(continuïteit in de zorgverstrekking (zie bv. Kort.ged. Brussel, 14 augustus 1996, T. Vreemd, 1996, 373). 

De Raad van State voegt hieraan toe: “ce qui est en cause n’est pas la stabilité d’un état de santé, mais 

bien sa grativé et la constance de soins qu’il appelle.” 

(zie RVS, nr. 62.844, 30 oktober 1996). 

Bovendien dient verwerende partij na te gaan of de vreemdeling in zijn land van herkomst over de 

nodige en concrete medische zorgverstrekking kan beschikken. Indien blijkt dat dit niet onderzocht is, 

dan is er manifeste schending van het zorgvuldigheidsbeginsel zoals in casu eveneens aan de aan de 

orde is.” 

Immers in casu stelt de behandelende geneesheer immers dat juist de aanwezigheid van haar kinderen 

noodzakelijk is voor haar behandeling. 

Dat de dochter van verzoekster in België verblijft en de zoon ook niet de zorg kan dragen over 

verzoekster aangezien hij zeer vaak in het buitenland verblijft. 

Verwerende partij is over dit cruciaal punt heen gegaan. 

Verzoekster lijdt aan een zeer zware depressie met ernstige suïcidale neigingen wegens alleenstaande 

in moederland en geen familie aldaar. 

De behandelende geneesheer stelt dat het in het midden vertoeven van haar kinderen noodzakelijk is 

voor een positieve evolutie van de ziekte. 

 

Verzoekende partij stelt vast dat artikel 9 §1 bestaat uit twee delen: 

- 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. 

In het verzoekschrift staat duidelijk de ernst van de aandoening vermeld. 

Ook een blik op de gesloten omslag alwaar ‘het waarom’ zou moeten worden verhuld brengt geen 

verheldering. 

Er wordt ook in het schrijven van de arts-attaché niet uitgelegd ‘waarom’. 

Verzoekende partij stelt aldus terecht vast dat de raad voor vreemdelingenbetwistingen eveneens kan 

vaststellen dat er aan de materiële motiveringsplicht niet is voldaan. 

De motieven, zijnde het waarom, dienen in de beslissing te worden veruitwendigd. 

Verzoekende partij heeft een medisch attest voorgelegd en heeft de aandoening in het bijhorend 

verzoekschrift uitvoerig beschreven. 

De uiterst beperkte motivering druist in met wat hoger werd gesteld, namelijk dat de motivering van een 

beslissing evenredig moet zijn met het belang ervan. In casu heeft deze beslissing voor verzoekende 

partij zeer verstrekkende gevolgen daar deze oordeelt over het verblijf van verzoekende partij. 
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Deze uiterst summiere motivering van DVZ staat dan ook in contrast met het belang van de beslissing 

voor verzoekende partij. 

Bovendien is het zo dat wanneer een bestuur een discretionaire bevoegdheid heeft in het nemen van 

beslissingen, deze uitgebreider gemotiveerd dienen te worden. 

Gezien verzoekende partij de motieven niet begrijpt die dienst vreemdelingen aanvoert, en verzoekers 

aldus niet in staat stelt te begrijpen op welke feitelijke gegevens de bestreden beslissing haar steun 

vindt, is er derhalve NIET voldaan aan de motiveringsplicht. 

Een rechtshandeling die niet voldoet aan de motiveringsplicht zoals vermeld in artikel 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen maakt deze handeling 

nietig gezien dit een schending is van een substantiële vormvereiste. 

Het middel is derhalve ernstig. 

Er is echter meer… 

De dienst vreemdelingenzaken wenst haar beslissing juridisch te motiveren door te verwijzen naar 

artikel 9 §1 van de Vreemdelingenwet door te stellen dat de aandoening van verzoekende partij niet 

beschouwd kan worden als direct levensbedreigend. 

Stel dat verzoekende partij dit nog zou kunnen volgen - quod non - dan gaat artikel 9 §1 van de 

Vreemdelingenwet nog verder. Er dient echter ook nog gekeken te naar het oorzakelijk verband tussen 

de psychische gezondheidstoestand van de betrokkene en zijn herkomstland. 

De motivatie van verwerende partij gaat niet in op de oorzaak van de psychische problemen. 

Het is onvoldoende te stellen dat de behandeling beschikbaar is en toegankelijk is( RvV 

71.779,13december 2011, RvV 72.652, 23 december 2011, RvV 73.765, 23 januari 2012, RvV 74.439, 

31 januari 2012). 

Immers in casu staat vast dat verzoekster haar echtgenoot is verloren in Montenegro door een plots 

overlijden waarvan zij getuige was. 

Dat zij lijdt aan een zware depressie met ernstige suïcidale neigingen( zie standaard medisch 

getuigschrift van de behandelende geneesheer). 

De behandelende geneesheer stelt expliciet: “ ernstige suïcidale neiging omwille van diep depressie 

wegens alleenstaande in moederland en geen familie aldaar. 

Het oorzakelijk verband tussen de psychische gezondheidstoestand van verzoekster en haar 

herkomstland werd dan ook totaal niet onderzocht en verwerende partij heeft totaal geen enkele 

motivatie gegeven mbt de oorzaak van de psychische problemen. 

Verzoekende partij stelt vast dat verweerster hierover met geen woord rept. Niettemin is er in het 

verzoekschrift uitgebreid gemotiveerd dat de behandeling die mevrouw K. (..) dient te volgen, zijnde 

medicatie en , psychologische behandeling en de behandelende geneesheer stelt ook dat zij in het 

midden van haar kinderen moet zijn. 

De ambtenaar-geneesheer stelt dat psychiatrische zorgen door een psychiater beschikbaar zijn, en de 

volgende antidepressiva beschikbaar zijn in Montenegro: escitalopram en paroxetine. 

De ambtenaar-geneesheer stelt dat deze alleenstaande vrouw beroep mag/kan doen op ambulante 

psychologisch-psychiatrische ondersteuning indien nodig. Derhalve is er geen medisch bezwaar in het 

verband met een terugkeer naar het lang van herkomst. 

Verder stelt de ambtenaar-geneesheer dat psychiaters en psychologen gemakkelijk geraadpleegd 

kunnen worden na doorverwijzing van een arts en het merendeel van de medicijnen voor psychische 

stoornissen worden terugbetaald door de verzekering. 

Tot slot stelt de ambtenaar-geneesheer dat dit ook geldt voor de zoon van verzoekster. Bijgevolg kan hij 

de nodige ondersteuning bieden aan zijn moeder. Tevens kan hij alsook een inkomen bekomen uit 

arbeid en zo de (eventuele) financiële steun voorzien voor zijn moeder. 

Dit gaat echter niet op en het is een raadsel waarom de ambtenaar-geneesheer stelt dat dit ook geldt 

voor de zoon en dat hij kan werken en verzoekster kan ondersteunen. 

Het is een raadsel waarom de ambtenaar-geneesheer er van uit gaat dat de zoon voor de zorg van de 

moeder kan dragen in het land van herkomst daar waar er juist gesteld wordt dat de kinderen de zorg 

niet kunnen dragen van verzoekster in Montenegro. 

De ambtenaar-geneesheer gaat er gewoonweg vanuit dat de zoon maar in Montenegro moet zijn om de 

zorg van de moeder te dragen. Dit druist in tegen de stukken en het verzoekschrift. 

Verzoekster heeft juist aangehaald dat haar kinderen niet voor haar kunnen zorgen in het land van 

herkomst. 

Het is dan ook een raadsel waarom de geneesheer-ambtenaar stelt dat dit ook geldt voor de zoon en 

een eigen gevolgtrekking maakt zonder dit correct te motiveren. 

De motivering is absoluut onjuist en incorrect. 

In het gemotiveerde verzoekschrift van verzoekster en het attest van de behandelende geneesheer 

wordt echter expliciet gesteld dat de aanwezigheid van de kinderen noodzakelijk is. 
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De dochter verblijf in België en de zoon werkt in het buitenland zodat er geen adequate behandeling 

mogelijk is in het land van herkomst en derhalve is deze vooropgestelde behandeling noodzakelijk( 

medicatie en in het midden zijn van de kinderen). 

De ambtenaar-geneesheer kon dan ook niet, zonder bijkomende motivering of bijkomende 

vaststellingen, oordelen dat de depressie waaraan verzoekster lijdt geen behandeling vergt zodat er 

kennelijk geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in §1 , eerste lid van artikel 9 ter, in casu geen 

risico op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in 

het land van herkomst. 

(RvV 18 juni 2015, nr.148.110). 

Dat immers uit de medische stukken en uit het medisch attest van de behandelende geneesheer 

expliciet stelt dat de aanwezigheid van de kinderen en dat verzoekster in het midden moet zijn van haar 

kinderen en in een rustige omgeving teneinde te kunnen evolueren in positieve zin. 

De motiveringsplicht is duidelijk geschonden daar waar de ambtenaar-geneesheer enkel stelt dat er 

psychiaters en medicatie voorhanden is in Montenegro en de ambtenaar-geneesheer gaat volledig 

voorbij het feit dat de aanwezigheid van de kinderen noodzakelijk is en dit nu juist niet voorhanden is in 

Montenegro. 

De ambtenaar-geneesheer gaat er zo maar vanuit dat de zoon in het land van herkomst kan zijn om de 

zorg van verzoekster te dragen en dit is totaal onjuist. 

Indien verzoekende partij niet in het midden van haar omgeving/kinderen kan blijven, wat zij duidelijk in 

het verzoekschrift heeft opgeworpen, dan lijdt verzoekende partij uiteraard wel aan een aandoening die 

levensbedreigend is, zoals vermeld in artikel 9 ter§ 1. 

Het wordt trouwen ook niet betwist door de ambtenaar geneesheer die stelt dat gezien de aard en de 

ernst van deze pathologie het aangewezen is dat betrokkene hiervoor verder psychiatrische 

behandeling en opvolging krijgt. 

Nu stelt verweerster-niettegenstaande deze vaststellingen van de ambtenaar geneesheer- dat 

verzoekster niet zou lijden aan een ziekte die een reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit of 

niet kan afgeleid worden 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 lang van 

herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

Verzoekster lijdt wel degelijk aan een ziekte die een reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit 

inhoudt en er is ook geen adequate behandeling voorhanden in het land van herkomst nu juist de 

aanwezigheid van de kinderen noodzakelijk is voor de behandeling. 

Verweerster is hier volledig aan voorbij gegaan. 

Op heden, hier ten lande, bevindt verzoekster zich onder haar dochter. In het land van herkomst is zij 

totaal alleen en daar is haar echtgenoot plots overleden . De noodzaak om in het bijzijn van haar 

familie/kinderen is noodzakelijk. 

Verwerende partij heeft dit nagelaten na te gaan en dit cruciaal gegeven ook totaal niet gemotiveerd of 

totaal verkeerd gemotiveerd door te stellen dat de zoon voor de ondersteuning moet zorgen terwijl juist 

dit niet kan aangezien de zoon niet voor deze zorg kan zorgen nu hij tewerkgesteld is in het buitenland. 

Verweerster heeft nagelaten dit te onderzoeken en heeft dan ook de beslissing manifest onjuist 

gemotiveerd. 

Artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 in samenlezing met artikel 62 Vw heeft tot doel dat de 

bestuurde, zelfs als de beslissing niet wordt aangevochten, hem in kennis te stellen van de redenen 

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

er aanleiding bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Artikel 2 en 3 van de voormelde wet verplicht de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overweging op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op afdoende wijze. 

Het begrip afdoende impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan 

het gewicht van de beslissing. 

Deze beslissing heeft voor verzoekende partij wel heel verstrekkende gevolgen gezien haar verblijf 

ervan afhangt en dit verblijf( in het bijzijn zijn van haar kinderen) noodzakelijk is voor de behandeling 

van haar ernstige depressie. 

Ook hier is het middel derhalve gegrond en is niet voldaan aan de nodige motiveringsplicht.” 

 

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

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

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

beschikt. 

 

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

van de vreemdelingenwet, en naar het advies van de arts-adviseur die de medische elementen die voor  
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verzoekende partij werden aangevoerd op 9 november 2016 heeft onderzocht en daarop concludeerde 

dat de aandoening geen reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit noch op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien medische behandeling en opvolging beschikbaar en 

toegankelijk zijn in Montenegro. 

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 betrokkenen gewoonlijk verblijft. Uit deze motieven blijkt dat de 

verwerende partij zich bij het nemen van de bestreden beslissing volledig gesteund heeft op de 

adviezen van de arts-adviseur, die moeten worden beschouwd als integraal deel uitmakend van de 

bestreden beslissing. 

 

Een motivering door verwijzing naar het uitgebrachte advies is in beginsel toegestaan. Deze werkwijze 

dient evenwel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Vooreerst moet de inhoud van de stukken 

waarnaar wordt verwezen aan de betrokkene ter kennis zijn gebracht. Bovendien moet het 

desbetreffende stuk zelf afdoende gemotiveerd zijn en moet het in de uiteindelijke beslissing worden 

bijgevallen door de verwerende partij (RvS 13 maart 2014, nr. 226.734, NV BAECK en JANSEN). 

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

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

de hierboven geschetste vereisten van de formele motiveringsplicht.  

 

Gelet op voorgaande blijkt evenmin dat in casu sprake is van een stereotiepe motivering nu de arts-

adviseur duidelijk is ingegaan op de medische toestand van verzoekende partij en hieromtrent een 

advies heeft voorgesteld. Evenmin kan gesteld worden dat de motivering in het advies te summier is.  

 

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. 

 

2.3. Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, 

voert 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 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 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 aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht 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 arts-adviseur van 9 november 2016 vermeldt het volgende: 

 

“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 16.09.2015. 
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In antwoord op uw vraag naar advies heb ik gebruik gemaakt van de volgende door u meegezonden 

medische stukken: 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 31/08/2015 van de hand van dr. Buscher blijkt dat betrokkene 

lijdt aan een diepe depressie met suïcidale neiging. 

• Vertaald attest d.d. 05/06/2015 van dr. Vujanovic 

Uit de studie van dit medisch dossier blijkt dat betrokkene, een 60-jarige alleenstaande vrouw uit 

Montenegro, lijdt aan een depressie met suïcidale neigingen. Zij krijgt een antidepressivum als 

medicamenteuze behandeling. 

Gezien de aard en de ernst van deze pathologie is het aangewezen dat betrokkene hiervoor verder 

psychiatrische behandeling en opvolging krijgt. 

- De vraag stelt zich in hoeverre dit mogelijk is in Montenegro, het land van herkomst. 

Wat betreft de beschikbaarheid van de behandelings- opvolgingsmogelijkheden in Montenegro: 

 Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank 

Aanvraag Medcoi met het unieke referentienummer BMA 7023 

Psychiatrische zorgen door een psychiater zijn beschikbaar, zowel ambulant als in hospitaalsetting. 

Begeleiding en opvolging dooreen psycholoog is eveneens beschikbaar in Montenegro. 

Wat betreft de medicatie: 

De volgende antidepressiva zijn beschikbaar in Montenegro: escitalopram en paroxetine. 

Hieruit blijkt dat verdere psychiatrische opvolging en behandeling beschikbaar is in Montenegro. 

Reizen met deze pathologie behoort tot de mogelijkheden. 

Uit het beschikbaarheidsonderzoek blijkt tevens dat deze alleenstaande vrouw beroep mag/kan doen op 

ambulante psychologisch-psychiatrische ondersteuning indien nodig. 

Derhalve is er geen medisch bezwaar in verband met een terugkeer naar het land van herkomst. 

Uit het toegankelijkheidsonderzoek blijkt wat volgt: 

Wat betreft de gezondheidszorg in Montenegro, heeft de staat 2 belangrijke wetten aangenomen: de 

wet van de Health Insurance en die van Healthcare. In geval van werkloosheid, pensioen, 

zwangerschap, personen die lijden aan een langdurige ziekte óf die chronisch ziek zijn, deze mensen 

moeten geen bijdrage betalen en worden zo gedekt door het Health Insurance Fund, het Fonds biedt 

dekking voor personen die geen bijdrage betalen. Het fonds dekt de medische diensten, inclusief de 

behandeling door specialisten, ziekenhuisopname, voorschriften, zwangerschap en rehabilitatie. 

Montenegro beschikt over gespecialiseerde instellingen (nL psychiatrische ziekenhuizen) voor 

psychische aandoeningen. Er zijn ook een aantal NGO's die ondersteunende diensten aanbieden aan 

de patiënten. Psychiaters en psychologen kunnen gemakkelijk geraadpleegd worden na doorverwijzing 

van een arts. Het merendeel van de medicijnen voor psychische stoornissen worden terugbetaald door 

de verzekering. 

De beslissing geldt ook voor de zoon van betrokkene. Bijgevolg kan hij de nodige ondersteuning bieden 

aan zijn moeder. Tevens kan hij alsook een inkomen bekomen uit arbeid en zo de (eventuele) financiële 

steun voorzien voor zijn moeder. 

Verder dient vermeid te worden dat betrokkene vrij beroep kan doen op de Internationale Organisatie 

voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een terugreis. Ook beschikt het IOM over 

een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en reïntegratie in het land van 

herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan in het vinden van 

inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: beroepsopleidingen, 

opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, kosten om informatie 

over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van téwérkstellingsbureaus; 

accommodatie/huur, extra bagage. 

Concluderend kan gesteld worden dat de nodige zorgen toegankelijk zijn in Montenegro. 

Conclusie: 

Uit het voorgelegd medisch dossier mag niet blijken dat betrokkene op zodanige wijze aan een 

aandoening lijkt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of een reëel 

risico vormt op een onmenselijke of vernederende behandeling, aangezien de noodzakelijke medische 

zorgen beschikbaar én toegankelijk zijn in Montenegro. 

Vanuit medisch standpunt is er dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.” 

 

2.6. In tegenstelling tot wat verzoekende partij voorhoudt, kan geenszins gesteld worden dat de 

verwerende partij het toepassingsgebied van artikel 9ter van de vreemdelingenwet in casu verengd zou 

hebben tot ziektes die onmiddellijk levensbedreigend zijn. Zoals blijkt uit het advies van de arts-adviseur 

erkent deze de ernst van de aandoening waaraan de verzoekende partij lijdt alsook het feit dat hiervoor 

verdere psychiatrische behandeling en opvolging gegeven wordt. Desbetreffend is de arts-adviseur 

nagegaan of deze zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland, dit conform artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet.  
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2.7. Verzoekende partij betoogt dat haar dochter in België verblijft en haar zoon evenmin voor haar kan 

zorgen nu deze zeer vaak in het buitenland verblijft.  

 

2.8. Uit de voorgelegde medische attesten bij de aanvraag blijkt dat belang wordt gehecht aan het feit 

dat verzoekende partij in de nabijheid van haar kinderen of bij uitbreiding familie zou kunnen verblijven 

omwille van ondersteuning. Hoewel de verzoekende partij kan gevolgd worden waar zij stelt dat haar 

dochter in België verblijft, kan dit geenszins gesteld worden voor wat betreft de zoon. Integendeel, uit de 

door de verzoekende partij zelf voorgelegde stukken blijkt dat de zoon een arbeidsovereenkomst in 

Montenegro ondertekend heeft en dat deze blijkens deze arbeidsovereenkomst woonachtig is te Herceg 

Novi (Montenegro). Bijgevolg is het geenszins kennelijk onredelijk van de arts-adviseur om vast te 

stellen dat de zoon de nodige ondersteuning kan bieden aan verzoekende partij. Bovendien heeft de 

dochter van verzoekende partij zelf vermeld bij de regularisatieaanvraag van verzoekende partij : “Zodra 

mijn broer zijn laatste studiejaar aanvat in Montenegro, is mijn moeder in staat terug in Montenegro te 

verblijven, aangezien mijn broer de zorg op dat moment van mij kan overnemen.”  Bijgevolg erkennen 

de kinderen van verzoekende partij zelf dat indien de zoon terug in Montenegro verblijft, hij de zorg voor 

verzoekende partij kan opnemen. Het loutere feit dat de zoon vaak in het buitenland verblijft, wat  

trouwens niet met concrete stukken wordt gestaafd – de vermelding in de arbeidsovereenkomst dat het 

werk met scheepswerven in Italië, Frankrijk of een ander land wordt uitgeoefend is daartoe niet 

afdoende, nu in diezelfde arbeidsovereenkomst ook wordt vermeld dat de zoon tewerkgesteld zal 

worden bij de scheepswerf met dewelke de werkgever een contract in het binnen- en buitenland heeft 

afgesloten zodat niet zonder bijkomende stavingsstukken zonder meer kan aangenomen worden dat de 

zoon van verzoekende partij zeer vaak in het buitenland verblijft – kan geen afbreuk doen aan de 

vaststelling dat de zoon in het herkomstland de nodige ondersteuning kan bieden. Immers dient in elk 

geval vastgesteld te worden dat de zoon van verzoekende partij zijn woonplaats in Montenegro heeft en 

dus alleszins in de nabijheid van de verzoekende partij verblijft zodat niet blijkt dat hij verzoekende partij 

aldaar niet kan ondersteunen. Uit de voorgelegde medische attesten kan voorts enkel worden 

opgemaakt dat verzoekende partij in het herkomstland depressief werd omdat zij aldaar alleenstaande 

is en er geen familie meer heeft. De vaststelling dat haar zoon opnieuw in Montenegro woont maakt 

aldus dat niet meer kan gesteld worden dat zij geen familie meer heeft in Montenegro waar zij niet op 

zou kunnen terugvallen. Niets belet verzoekende partij bovendien om bij haar zoon in het herkomstland 

in te gaan wonen. Het loutere feit dat haar zoon zich soms naar het buitenland moet begeven voor zijn 

werk voor zover dit al kan aangenomen worden, doet aan voorgaande geen afbreuk. Verzoekende partij 

kan dan ook bezwaarlijk volhouden dat zij in het herkomstland nog altijd alleen is en geen familiale 

ondersteuning kan genieten.   

 

2.9. Waar verzoekende partij er nog op wijst dat er niet ingegaan wordt op de oorzaak van de depressie, 

met name omdat zij alleenstaande is in het herkomstland en aldaar geen familie meer heeft, benadrukt 

de Raad nogmaals dat de arts-adviseur erop gewezen heeft dat de zoon van verzoekende partij haar in 

het herkomstland kan ondersteunen, zodat aan het argument dat zij alleenstaand is en aldaar geen 

familie meer heeft tegemoet gekomen wordt. Verzoekende partij kan dan ook niet dienstig voorhouden 

niet te begrijpen waarom de arts-adviseur stelt dat de zoon de nodige ondersteuning kan bieden aan de 

verzoekende partij in het herkomstland. Gelet op het feit dat de zoon zijn domicilie heeft in het 

herkomstland en een inkomen vergaart uit arbeid, ziet de Raad niet in waarom de zoon zijn moeder niet 

zou kunnen ondersteunen aldaar. De Raad benadrukt nogmaals dat de dochter zelf heeft aangegeven: 

“Zodra mijn broer zijn laatste studiejaar aanvat in Montenegro, is mijn moeder in staat terug in 

Montenegro te verblijven, aangezien mijn broer de zorg op dat moment van mij kan overnemen.”  Het 

louter ontkennen van de mogelijkheid door de zoon in het herkomstland ondersteund te kunnen worden 

tezamen met de niet gestaafde bewering dat de zoon zeer vaak in het buitenland zit voor zijn werk, is 

niet afdoende om aan te nemen dat verzoekende partij in het herkomstland zich niet kan laten bijstaan 

door haar zoon waardoor zij niet langer alleen is. 

 

2.10. De Raad stelt voorts vast dat verzoekende partij de opgeworpen schending van artikel 3 EVRM 

niet nader uiteenzet in haar verzoekschrift. Het eerste middel is dan ook in de aangegeven mate 

onontvankelijk. Ten overvloede wijst de Raad er nog op dat het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens reeds oordeelde dat enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die 

pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde kan 

zijn (EHRM 27 mei 2008, nr. 26.565/05, N./ Verenigd Koninkrijk). Het begrip “uitzonderlijke gevallen” 

werd nader omschreven in de zaak Paposhvili / België (EHRM 13 december 2016, nr. 41738/10) waarbij 

het Hof stelde: “183. The Court considers that the “other very exceptional cases” within the meaning of 

the judgment in N. v. the United Kingdom (§ 43) which may raise an issue under Article 3 should be 
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understood to refer to situations involving the removal of a seriously ill person in which substantial 

grounds have been shown for believing that he or she, although not at imminent risk of dying, would 

face a real risk, on account of the absence of appropriate treatment in the receiving country or the lack 

of access to such treatment, of being exposed to a serious, rapid and irreversible decline in his or her 

state of health resulting in intense suffering or to a significant reduction in life expectancy. The Court 

points out that these situations correspond to a high threshold for the application of Article 3 of the 

Convention in cases concerning the removal of aliens suffering from serious illness.” (Het Hof oordeelt 

dat onder “andere zeer uitzonderlijke gevallen” zoals bedoeld in de zaak N v. Verenigd Koninkrijk die 

aanleiding kunnen geven tot een schending van artikel 3 EVRM dient begrepen te worden de situaties 

die een verwijdering van een ernstig zieke persoon inhouden waarbij substantiële gronden zijn 

aangetoond om aan te nemen dat deze persoon, hoewel niet in imminent levensgevaar, een reëel risico 

loopt, omwille van de afwezigheid van of het gebrek aan toegang tot adequate behandeling in de 

ontvangende staat, te worden blootgesteld aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van 

de gezondheidstoestand resulterende in intens lijden of in een opmerkelijke vermindering van de 

levensverwachting. Het Hof wijst erop dat deze situaties overeenstemmen met de hoge drempel inzake 

de toepassing van artikel 3 EVRM in zaken die betrekking hebben op de verwijdering van ernstig zieke 

vreemdelingen.) 

 

In casu toont de verzoekende partij dergelijke uitzonderlijke situatie evenwel niet aan, dit temeer in het 

licht van de vaststellingen van de arts-adviseur die oordeelde dat de benodigde medische zorgen in het 

herkomstland beschikbaar en toegankelijk zijn en dat verzoekende partij zich kan laten ondersteunen 

door haar zoon.  

 

2.11. Waar de verzoekende partij ook nog een schending van de rechten van verdediging opwerpt, laat 

zij eveneens na uiteen te zetten op welke wijze haar rechten van verdediging door de bestreden 

beslissing geschonden zijn. Het eerste middel is ook op dat vlak onontvankelijk.  

 

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

 

2.13. In een tweede middel betoogt de verzoekende partij als volgt:  

 

“Artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie legt aan de Lidstaten het recht 

op behoorlijk bestuur op, meer bepaald de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met 

redenen te omkleden. 

 

Tevens bepaalt artikel 41 van het Handvest dat het Recht op Behoorlijk Bestuur met name het recht 

behelst van eenieder behelst om te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige 

individuele maatregel wordt genomen. 

Bij het nemen van de bestreden beslissing heeft verwerende partij echter geen rekening gehouden met 

de specifieke omstandigheden van de zaak, meer nog, heeft verweerster nagelaten om verzoekster te 

horen, en zodoende een volledig plaatje te krijgen van de specifieke omstandigheden van de zaak die 

verzoekster verder had kunnen aanreiken zoals het feit dat de zoon geenszins de zorg van verzoekster 

kan dragen in Montenegro. 

Verweerster ging er so wie so vanuit dat de zoon voor de nodige ondersteuning kon zorgen 

niettegenstaande verzoekster duidelijk heeft aangegeven in haar verzoekschrift dat haar kinderen 

noodzakelijk zijn in deze zware medische problematiek. 

Verweerster heeft nagelaten om verzoekster te horen alvorens haar beslissing te nemen zodat zij op die 

manier had moeten weten dat de kinderen geenszins voor de nodige noodzakelijke zorg en 

ondersteuning kunnen garanderen in het land van herkomst. 

Het recht om gehoord te worden waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden( zie Hvj 22 

november 2012- C-277/11, M.M, § 87 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 

Het recht om in elke procedure gehoord te worden maakt integraal deel uit van de eerbiediging van de 

rechten van verdediging, wat een fundamenteel beginsel is van het Unierecht( HvJ 5 november 166/13 , 

Mukarubega, §45). 

Hoe dan ook, aan de hand van het voorgaande blijkt dat de verwerende partij bij het nemen van de 

bestreden beslissing, de beginselen van behoorlijk bestuur niet heeft gerespecteerd, en de materiële 

motiveringsplicht en het hoorrecht heeft geschonden.” 
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2.14. Allereerst moet worden gesteld dat uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten volgt dat dit artikel niet is gericht tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, 

organen en instanties van de Unie (cf. HvJ 21 december 2011, C-482/10, punt 28; HvJ 17 juli 2014, C-

141/12, punt 67). Verzoekende partij kan zich bijgevolg ten aanzien van de nationale autoriteiten niet op 

deze bepaling, die onder meer voorziet dat een burger het recht heeft om te worden gehoord alvorens 

een voor haar nadelige individuele maatregel wordt getroffen, beroepen.  

 

De hoorplicht vormt evenwel een beginsel van behoorlijk bestuur en dient derhalve door verweerder als 

dusdanig wel in aanmerking te worden genomen. 

 

In casu dient evenwel te worden opgemerkt dat de bestreden beslissing een antwoord vormt op een 

verzoek van verzoekende partij om, op medische gronden, tot een verblijf in het Rijk te worden 

gemachtigd en dat verzoekende partij de kans had om de vereiste toelichtingen te verstrekken in haar 

aanvraag en deze met alle nodige stukken te onderbouwen en op die wijze te voldoen aan haar 

“administratieve verdediging”. Verzoekende partij houdt derhalve ten onrechte voor dat zij niet de kans 

had om haar standpunt te verduidelijken. Verzoekende partij gaat tevens voorbij aan het feit dat de 

bestreden beslissing geen eenzijdig door de overheid opgelegde maatregel is, doch een 

bestuurshandeling die een weigering inhoudt om een door haar gevraagd voordeel te verlenen en een 

dergelijke beslissing niet is onderworpen aan tegenspraak (RvS 17 september 2001, nr. 98.879; RvS 15 

juli 2008, nr. 185.402; cf. ook I. OPDEBEEK, Beginselen van behoorlijk bestuur in Administratieve 

rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2006, 247). 

 

Bovendien blijkt dat de arts-adviseur rekening heeft gehouden met het argument dat verzoekende partij 

ondersteuning nodig heeft van familie nu hij erop wijst dat de zoon van verzoekende partij haar kan 

ondersteunen in het herkomstland. Zoals uit de bespreking van het eerste middel is gebleken heeft de 

verzoekende partij met haar betoog dat haar zoon haar niet kan ondersteunen geen afbreuk kunnen 

doen aan deze overweging van de arts-adviseur.  

 

2.15. Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht mei tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


