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 nr. 192 071 van 18 september 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 Mongoolse nationaliteit te zijn, op 23 oktober 2015 
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 26 augustus 2015 
waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 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 ontvankelijk, doch ongegrond wordt verklaard. 
 
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 11 juli 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 augustus 2017. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VAN ROSSEM, die verschijnt voor de verzoekende partij en 
van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
Op 24 december 2014 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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). Deze aanvraag is op 
6 januari 2015 onontvankelijk verklaard omdat verzoeker niet effectief op het aangegeven adres 
verbleef.  
 
Op 9 februari 2015 dient verzoeker opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing 
van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 19 maart 2015 wordt de aanvraag ontvankelijk verklaard. 
Op 4 mei 2015 geeft de arts-adviseur een medisch advies. Op 13 mei 2015 neemt de gemachtigde van 
de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag ongegrond wordt verklaard. Op 4 juni 2015 wordt 
voormelde beslissing ter kennis gebracht aan verzoeker, samen met een bevel om het grondgebied te 
verlaten en een inreisverbod voor twee jaar.  
Op 14 juli 2015 dient verzoeker een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 
artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 20 augustus 2015 geeft de arts-adviseur een medisch advies. 
Op 26 augustus 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag 
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ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, aan verzoeker ter kennis gebracht op 23 september 2015. 
Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 
 
“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 14.07.2015 bij 
aangetekend 
schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 
S., G. R.R.Nr: (0)xxx 
Geboren te Mongolië op (…)1991 
Nationaliteit: Mongolië 
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, 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-attaché (zie gesloten omslag, verslag dd. 20/08/2015), 
zij concludeerde dat: 
‘Op basis van de vermelde medische gegevens kan er geen contra-indicatie om te reizen weerhouden 
worden. 
Verder is er geen mantelzorg nodig omwille van de vermelde aandoeningen.’ 
‘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 het leven of de fysieke integriteit aangezien de 
noodzakelijke medische zorgen bestaan in het herkomstland.’ 
‘Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land van herkomst 
of het land waar hij verblijft.’ 
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).” 
 
Op 13 oktober 2015 wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 
met het oog op verwijdering ter kennis gebracht. Tegen deze beslissing dient verzoeker een vordering 
tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 
Raad) gekend onder rolnr. 179 561.  
 
2. Onderzoek van het beroep 
 
2.1 Verzoeker voert de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de vreemdelingenwet, van artikel 
7 van het Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 
2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de beginselen van behoorlijk bestuur: 
“de motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet van 29.07.1991”, het redelijkheids- en het 
zorgvuldigheidsbeginsel.  
 
Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 
 
“III De Middelen 
ENIGE ERNSTIG MIDDEL: Schending van artikel 9 ter van de vreemdelingenwet, artikel 62 van de 
vreemdelingenrecht, schending van artikel 7 van het K.B. van17 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot 
vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: de 
motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet van 29.07.1991, het redelijkheidsbeginsel en het 
zorgvuldigheidsbeginsel 
Dienst vreemdelingenzaken meent dat de regularisatieaanvraag op basis van medische redenen van 
verzoeker d.d. 14.07.2015 artikel 9 ter, ongegrond is. 
Redenen: 
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Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 
te bekomen in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 
art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 
Overwegende dat na onderzoek door onze arts-attaché (zie gesloten omslag, verslag dd 20/08/2015) zij 
concludeerde dat: 
‘Op basis van de vermelde medische gegevens kan er geen contra-indicatie om te reizen weerhouden 
worden. Verder is er geen mantelzorg nodig omwille van de vermelde aandoeningen.’ 
‘Uit het voorgelegde medische dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 
aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de 
noodzakelijke medische zorgen bestaan in het herkomstland;’ 
‘Derhalve is vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land van herkomst of 
het land waar hij verblijft.’ 
Derhalve 
1) kan uit het voorgelegd medisch 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 medisch 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 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”. 
Dat integendeel tot wat door DVZ werd beslist de aanvraag van verzoeker geenszins als ongegrond kan 
worden beschouwd. 
Verzoeker diende zijn aanvraag in op 14.07.2015. Deze aanvraag werd ontvankelijk doch ongegrond 
verklaard. 
Verzoeker wenst dan ook de volgende opmerkingen te maken: 
De website van Kruispunt Migratie vermeldt 3 voorwaarden om verblijfsrecht te kunnen bekomen op 
grond van art 9ter van de Vreemdelingenrecht. 
(http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/wegwijs.aspx?id=13766#voorwaarden) 
Verzoeker is van mening dat hij volledig aan deze voorwaarden voldoet en wenst deze dan ook toe te 
lichten. 
1) Men moet reeds in België verblijven 
“Een aanvraag om een medisch verblijf van langer dan drie maanden op basis van artikel 9ter kan niet 
ingediend worden in het buitenland. Personen in het buitenland komen soms wel in aanmerking voor 
een medisch visum. 
De aanvraag 9ter kan in België zowel gedurende een legaal verblijf als vanuit illegaal verblijf ingediend 
worden. Er hoeven geen bijzondere omstandigheden bewezen worden die verantwoorden waarom de 
aanvraag in België wordt ingediend.” 
Het mag duidelijk zijn dat verzoeker volledig aan deze voorwaarde voldoet. 
Verzoeker verblijft reeds geruime tijd in België en diende zijn aanvraag dan ook conform deze 
voorwaarde in. 
2) De ziekte vertoont een zekere ernst 
“Om een verblijf te bekomen op grond van medische redenen dient de medische toestand van de 
vreemdeling een zekere ernst te vertonen. Meer bepaald moet er een reëel risico zijn dat: 

 
 

Ook aan deze voorwaarde voldoet verzoeker. 
Verwerende partij stelt zelf in haar beslissing: “… de betrokkene behandeld wordt voor een chronische 
hepatitis B infectie met levercirrose.” 
Verzoeker diende zijn aanvraag in op 14.07.2015 en voegde hierbij verschillende medische 
documenten. 
De medische aanvraag en het ingediende medische attest beantwoorden volledig aan het ratio legis van 
artikel 9ter van de Vreemdelingenwet aangezien het de ziekte, de graad van ernst en de noodzakelijk 
geachte behandeling vermeldt. 
Verzoeker begrijpt niet hoe verwerende partij zijn aanvraag ongegrond kan verklaren. 
De arts-attaché erkent immers dat de aandoening van verzoeker ernstig is en verzoeker verschillende 
soorten medicatie dient te nemen. 
Het lijkt alsof verwerende partij de medische attesten echter niet, of minstens onzorgvuldig, heeft 
bekeken. De artst-attaché stelt immers dat ‘mantelzorg niet nodig is omwille van de vermelde 
aandoeningen’ 
Op basis van welke gegevens komt de arts-attaché tot deze conclusie?! 
Het standaard medisch getuigschrift dd. 22.06.2015 vermeldt immers zeer duidelijk het volgende: “Is 
mantelzorg medisch vereist? Ja, gezien ernstig leverlijden. ” 
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De arts-attaché faalt er echter in hier afdoende rekening mee te houden in de bestreden beslissing! 
Meer nog, men ontkent dat mantelzorg nodig zou zijn! 
Bezwaarlijk kan men dit een afdoend onderzoek noemen! De stelling die de arts-attaché poneert is 
immers flagrant onwaar! 
De bovenstaande opmerkingen en het feit dat DVZ geen bijkomende stappen ondernomen heeft, tonen 
duidelijk aan dat verwerende partij nooit de intentie heeft gehad, of nooit enig initiatief heeft 
ondernomen, om deze informatie te bekomen en een correct en actueel beeld te krijgen op de huidige 
medische problematiek. 
Dit schendt overduidelijk het zorgvuldigheidsbeginsel! 
Verzoeker hoopte dat de arts-attaché hem minstens zou onderzoeken om de medische toestand van 
verzoeker te kunnen inschatten of indien er twijfel zou zijn om bijkomende informatie zou vragen. 
Gelieve in de bijlage zo’n bijkomend verzoek van DVZ terug te vinden. (zie stuk 3) 
Beoogt men in deze procedure wel een correcte en volledige analyse?! 
Verzoeker voegde bij zijn aanvraag 1 standaard medisch getuigschrift, en verschillende bijlagen, ter 
verduidelijking. 
Hij voegde, volledig volgens de ratio legis van art 9ter, een standaard medisch getuigschrift dat nog 
geen drie maanden oud was. 
Dit getuigschrift was volledig en uitgebreid ingevuld, conform de wettelijke regelgeving. 
Verzoeker voegde de extra medische attesten om een zo volledig en accuraat mogelijk beeld te geven 
over de aandoening! 
Bovendien lijkt het wel of DVZ enkel en uitdrukkelijk redenen zoekt om de aanvraag van verzoeker 
ongegrond te kunnen verklaren! 
Indien de arts-attaché verzoeker onderzocht had, zou hij tot dezelfde conclusie gekomen zijn als de 
behandelende geneesheer, namelijk dat verzoeker ernstig ziek is, dat mantelzorg wel degelijk nodig is 
en dat de enige oplossing recht op verblijf is voor hem. 
Men beseft blijkbaar wel de ernst maar tracht het belang van een behandeling in België te minimaliseren 
door in het algemeen te stellen dat er in Mongolië een behandeling beschikbaar en toegankelijk zou zijn. 
Dat uit het advies van de arts-attaché duidelijk lijkt alsof dat deze genomen is om een beslissing tot 
ongegrondheid te bekomen en NIET om de werkelijke gezondheidstoestand van verzoeker te 
beoordelen en zich van een correcte medische behandeling te vergewissen. 
In dit geval kan besloten worden dat de noodzakelijke medische gegevens wel degelijk werden 
verstrekt. De verwerende partij zou tevens tot deze conclusie gekomen zijn indien zij alle medische 
stukken in het administratief dossier van verzoeker met de nodige zorg en aandacht hadden nagelezen. 
En het dossier met de nodige zorgvuldigheid onderzocht hadden. 
Dit getuigt zonder enige twijfel van het gegeven dat de verwerende partij heeft nagelaten het medisch 
dossier grondig te analyseren, maar slechts oppervlakkig heeft bekeken, hetgeen tevens heeft 
bijgedragen tot de bestreden beslissing. 
Dient DVZ er niet op gewezen te worden de aanvraag van verzoeker conform te behandelen en de 
geldende regelgeving toe te passen?! 
Het mag duidelijk zijn dat verwerende partij spijkers op laag water zoekt om de aanvraag van verzoeker 
ongegrond te verklaren. Dat dit dan ook onaanvaardbaar is! 
Er kan bijgevolg geen twijfel over bestaan dat verzoeker wel degelijk aan aandoeningen lijdt die een 
reëel risico vormen voor zijn fysieke integriteit. Dit wordt ook niet betwist door de arts-attaché. 
3) Er bestaat geen adequate behandeling voor deze ziekte in haar herkomstland 
“ Een ernstig zieke vreemdeling heeft enkel recht op een medisch verblijf in België als er in zijn 
herkomstland of het land waar hij wettig verblijf heeft, geen of slechts een onzekere of zeer beperkte 
beschikbaarheid is van medische zorgen voor zijn ziekte.” 
Verzoeker gaat niet akkoord met de conclusie van de arts-attaché die stelt dat de nodige opvolging en 
zorgen beschikbaar zouden zijn in Mongolië. 
In eerste instantie wenst verzoeker te reageren op de informatie waarop DVZ zich baseert. 
De arts-attaché verwijst immers naar informatie afkomstig uit de MedCoi-bank, gepubliceerd december 
2014. 
Het is op zijn minst opvallend te noemen dat verzoeker met informatie uit december 2014 tracht te 
“bewijzen” dat verzoeker wel in het land van herkomst behandeld kan worden. 
De aanvraag van verzoeker dateert immers van juli 2015. 
Verwerende partij heeft er alles aan gedaan om de aanvraag van verzoeker ongegrond te kunnen 
verklaren zonder een grondig, individueel en zorgvuldig onderzoek uit te voeren naar de 
behandelingsmogelijkheden in Mongolië. 
In eerste instantie stelt verwerende partij dat er internisten en een internist en/of een gastro-enteroloog 
beschikbaar zouden zijn in Mongolië. Men gaat echter flagrant voorbij aan de informatie die de voetnoot 
m.b.t. het MedCoi-project vermeldt(voetnoot nr. 1) : “ Disclaimer: de geleverde informatie is beperkt tot 
de beschikbaarheid van de medische behandeling, gewoonlijk in een welbepaalde kliniek of 
gezondheidsinstelling, in het land van herkomst; er zijn geen gegevens bij over de toegankelijkheid van 
de behandeling.” 
Dat deze voetnoot voor zich spreekt… DVZ interpreteert de informatie van MedCOI verkeerdelijk alsof 
verzoeker de nodige opvolging zou kunnen verkrijgen in het land van herkomst maar gaat voorbij aan 
het feit dat er niet onderzocht wordt in welke mate deze opvolging beschikbaar is voor verzoeker. 
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Dat dit geen grondig onderzoek uitmaakt! Het feit dat de nodige opvolging eventueel beschikbaar zou 
zijn in een ziekenhuis in bv. hoofdstad van een land, garandeert nog niet dat elke inwoner van dat land 
toegang heeft tot deze faciliteiten! 
Vervolgens wenst verzoeker op te merken dat het voor hem onaanvaardbaar is dat verwerende partij 
verwijst naar informatie die niet-publiek is. 
Hoe kan verzoeker de informatie waarop verwerende partij zich baseert raadplegen als deze niet-
publiek is? Verzoeker of zijn raadsman kunnen op geen enkele manier de informatie waarnaar 
verwerende partij verwijst raadplegen. 
Dat de bestreden beslissing dan ook niet transparant is en vernietigd dient te worden! 
Ook wat betreft de toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in Mongolië, maakt verwerende 
partij flagrante fouten! 
Men verwijst immers naar informatie die reeds dateert van 2012 en bijgevolg achterhaald is . 
Dit is onaanvaardbaar en maakt geenszins een grondig, individueel en zorgvuldig onderzoek uit! 
Het mag duidelijk zijn dat verzoeker gespecialiseerde medische zorgen nodig heeft en dat deze in zijn 
land van herkomst niet te verkrijgen zijn! 
Verzoeker wenst niet “louter” in België te verblijven omdat hij hier een betere medische verzorging kan 
krijgen. Het is van levensbelang dat verzoeker in België blijft, daar de medische behandeling in 
Mongolië niet te verkrijgen is! 
Hierdoor zou verzoeker in een levensbedreigende en mensonterende situatie terechtkomen! 
De arts-attaché weigert bovendien te onderzoeken of de medicatie die verzoeker dient te nemen 
beschikbaar is in het land van herkomst. 
Men stelt louter: “Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient nogmaals verwezen te 
worden naar de rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie 
aanwezig is…” 
Alhoewel dit heel duidelijk blijkt uit de rechtspraak van het EHRM en verwerende partij hier zelf naar 
verwijst, weigeren zij pertinent te onderzoeken of de medicatie die verzoeker dient te nemen aanwezig 
is in Mongolië! 
Men heeft weet van het feit dat verzoeker verschillende soorten medicatie dient te nemen, maar faalt 
erin grondig te onderzoeken of deze aanwezig en beschikbaar zijn voor verzoeker. 
De arts-attaché stelt vervangingsmedicijnen voor, zonder enig onderzoek. 
Dat dit werkelijk onbegrijpelijk, onzorgvuldig en gevaarlijk is! 
Hoe kan de arts-attaché tot de conclusie komen dat de medicijnen die verzoeker neemt, vervangen 
kunnen worden?! Dit is onredelijk! 
Het mag duidelijk blijken dat de arts-attaché er alles aan gedaan heeft om te kunnen stellen dat de 
broodnodige opvolging en verzorging aanwezig zouden zijn in het land van herkomst, maar hiervoor 
zich gebaseerd heeft op verouderde, incorrecte informatie. Dat dit dan ook onaanvaardbaar is! 
Verwerende partij heeft weet van het feit dat verzoeker geen toegang heeft tot medische zorgen, doch 
weigert hier rekening mee te houden in de bestreden beslissing. Dat dit dan ook onaanvaardbaar is en 
een flagrante schending uitmaakt van het zorgvuldigheidsbeginsel! 
Verwerende partij verwijst onder meer naar informatie van 2012 en meent zo te kunnen “bewijzen” dat 
de medische zorgen beschikbaar zijn voor verzoeker. 
Deze informatie dateert reeds van 3 jaar geleden! Ze is niet actueel en kan onmogelijk een grondig 
onderzoek uitmaken. 
Keer op keer faalt DVZ erin de situatie in het land van herkomst uitgebreid, individueel en zorgvuldig te 
onderzoeken. 
Dat dit onaanvaardbaar is voor verzoeker. 
Uw Raad heeft zich reeds duidelijk uitgesproken over deze kwestie. 
Arrest nr. 105 052 van 14.06.2013 stelt immers het volgende: 
“Aldus blijkt dat de ambtenaar-geneesheer door enkel te onderzoeken of de aandoeningen direct 
levensbedreigend zijn, in de zin dat er sprake is van een kritieke gezondheidstoestand of een 
vergevorderd stadium van de ziekte, zonder verder onderzoek naar de mogelijkheden van een 
behandeling in het land van herkomst, de rechtspraak van het EHRM inzake art 3 van het EVRM bij 
verwijdering van zieke vreemdelingen, te beperkend interpreteert. 
Uit het hierboven gestelde blijkt dat de arts-adviseur door enkel te onderzoeken of de aandoening 
levensbedreigend is, in strijd met artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet niet nagegaan is 
of er geen sprake is van een ziekte of aandoening die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en 
vernederende behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van 
herkomst.” 
Dat DVZ het rechtzekerheidsbeginsel flagrant schendt! 
Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de overheid gedane toezeggingen, uitlatingen of gewekt 
vertrouwen niet beschamen mag. (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, 
o.c., 53-54; VAN GERVEN,W., l.c., 964.) 
Uit al het voorgaande blijkt immers zeer duidelijk dat de fysieke integriteit van verzoeker wel degelijk in 
gevaar is, indien verzoeker dient terug te keren, bijgevolg dient men de medische situatie van verzoeker 
en de situatie in het land van herkomst grondig, individueel en zorgvuldig te onderzoeken! 
Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sprak hier zich reeds over uit. 
Arrest nr. 33809/08 stelt immers het volgende= 
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“The Court reiterates that in the circumstances of extradition of expulsion and a claim in conjunction with 
Article 3 of the Convention, given the irreversible nature of the harm which might occur if the alleged risk 
of torture or ill-treatment materialised, and the importance which the Court Attaches to Article 3, the 
notion of an effective remedy under Article 13 
requires close and rigorous scrutiny of a claim that there exist substantial grounds for believing that 
there was a real risk of treatment contrary to Article 3 in the event of the applicant’s expulsion to the 
country of destination, and a remedy with automatic suspensive effect (for recapitulation of the relevant 
case-law.” 
Uw Raad sloot zich hierbij aan (nota bene mbt de vorige aanvraag van verzoeker!). Onder andere in 
arrest nr. 113 706 van 12.11.2013: 
“”Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 
prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 
verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 
gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 
het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 
elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste zicht vaststelt 
dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 
over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 
beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 
niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 
groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 
een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.” 
Dat dit in casu het geval is. De medische aanvraag van verzoeker werd immers nooit uitgebreid en 
zorgvuldig onderzocht. 
Verzoeker is van mening dat het geenszins bewezen is dat de nodige opvolging en verzorging 
beschikbaar zou zijn voor hem. 
Daar waar men in andere beslissingen wijst op het feit dat elk dossier individueel beoordeeld dient te 
worden, maakt men ditmaal deze afweging niet… 
Men heeft op geen enkel moment enige actie ondernomen om het dossier van verzoeker individueel te 
onderzoeken. Dient men verwerende partij er niet op te wijzen dat zij verplicht zijn het dossier 
individueel te beoordelen? Louter verwijzen naar algemene toestanden volstaat niet! 
Men stelt dat de nodige opvolging en verzorging beschikbaar zijn in Mongolië, maar gaat voorbij aan het 
feit dat verzoeker een gespecialiseerde behandeling nodig heeft, er slechts opvolging zou zijn in 
ontoegankelijke faciliteiten en stelt vervangingsmedicijnen voor. Deze conclusie maakt men gebaseerd 
op informatie van onder andere drie jaar geleden. 
Verzoeker is ernstig ziek en werkonbekwaam. Dat hij niet kan instaan voor een eigen inkomen en in een 
mensonterende en levensbedreigende situatie zou terechtkomen. 
Dat dit reeds een aantal keer is meegedeeld en zeer duidelijk blijkt uit het administratief dossier. 
Verzoeker heeft niets of niemand meer in zijn land van herkomst! 
Verzoeker begrijpt niet waarom men geen rekening heeft gehouden met ALLE elementen die hij 
aanhaalt in zijn verzoekschrift en de stukken die hij voegde! 
Dat verzoeker dan ook meent dat zijn aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld. 
Dat verzoeker dan ook met aandrang vraagt huidige beslissing te willen vernietigen omwille van het feit 
dat deze een schendig van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het 
gelijkheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel uitmaken.” 
 
2.2 De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet voorzien dat 
de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de 
juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en 
dat deze motivering afdoende moet zijn.   
 
Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 
aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 
genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 
beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 
opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 
beslissing.  
 
De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 
waarvan deze is genomen. Verzoekers verblijfsaanvraag wordt ongegrond verklaard op grond van 
artikel 9ter van de vreemdelingenwet en dit omdat niet blijkt dat hij lijdt aan een aandoening die een 
reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit en evenmin dat hij lijdt aan een aandoening 
die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 
adequate behandeling voorhanden is in het land van herkomst of verblijf. Hierbij wordt verwezen naar 
een medisch advies dat een arts-adviseur op 20 augustus 2015 opstelde met betrekking tot de door 
verzoeker ingeroepen gezondheidsproblematiek. Dit advies van de arts-adviseur waarnaar uitdrukkelijk 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

wordt verwezen, werd ook samen met de bestreden beslissing aan verzoeker ter kennis gebracht en 
kan worden geacht integraal deel uit te maken van de motivering van deze beslissing. In dit advies 
wordt nader toegelicht op welke wijze de arts-adviseur tot zijn bevindingen is gekomen. Zo geeft deze 
een overzicht van de voorgelegde medische stukken, en de gezondheidssituatie van verzoeker zoals 
deze blijkt uit deze stukken. De arts-adviseur stelt vast dat verzoeker wordt behandeld voor een 
chronische hepatitis B infectie met levercirrose en verder verwijst hij naar een vorig medisch advies 
hierover d.d. 4 mei 2015. In vergelijking met de vorige aanvraag krijgt verzoeker een bijkomende 
behandeling met propranolol en heeft de arts-adviseur thans onderzocht of deze behandeling ook 
beschikbaar en toegankelijk is in Mongolië. De arts-adviseur besluit dat de vereiste medische zorgen 
voor verzoeker in het land van herkomst beschikbaar en toegankelijk zijn.  
 
De Raad stelt vast dat de motivering van de bestreden beslissing pertinent en draagkrachtig is en 
verzoeker in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens deze beslissing is 
gegrond, derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 
105.103).  
 
Een schending van de formele motiveringsplicht of van de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 of van 
artikel 62 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  
 
In de mate dat verzoeker aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de motieven die aan de bestreden 
beslissing ten grondslag liggen, wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële 
motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel en dit in het licht van de toepassing van de 
bepalingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 
  
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 
bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 
de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 
beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 
beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 
2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954).  
 
Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid daarnaast de verplichting op haar beslissingen op een 
zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 
167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 
derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 
het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  
 
Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet 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. Concreet houdt deze bepaling 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 bij wie 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 (cf. RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073).  
 
Artikel 9ter, § 1, laatste lid van de vreemdelingenwet bepaalt verder:  
 
“De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 
toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 
medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 
gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 
gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 
vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.”  
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De Raad benadrukt dat het onderzoek en de appreciatie van de door de vreemdeling aangebrachte 
medische gegevens uitsluitend tot de bevoegdheid van de arts-adviseur behoren en het de Raad niet 
toekomt de beoordeling van de arts-adviseur te betwisten (RvS 15 januari 2014, nr. 10.218 (c)). De 
Raad kan hierbij slechts nagaan of de bevindingen van de arts-adviseur niet zijn gebaseerd op een 
gebrekkige of onjuiste feitenvinding en of geen incorrecte toepassing werd gemaakt van de 
toepasselijke wets- of reglementaire bepalingen.  
 
Verzoeker benadrukt dat hij voldoet aan de voorwaarden van de aanvraag nu hij in België verblijft en de 
ziekte een zekere ernst vertoont.  
 
In casu dient te worden aangenomen dat het bestuur niet heeft betwist dat verzoeker nog in België 
verbleef en dat hij een wetsconform standaard medisch getuigschrift voorlegde en op zich evenmin 
wordt aangegeven dat de ingeroepen aandoening kennelijk geen voldoende ernst heeft om aanleiding 
te kunnen geven tot een van de risico’s in de zin van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De 
geraadpleegde arts-adviseur stelt, in het kader van een gegrondheidsonderzoek, vast dat verzoeker met 
betrekking tot de ziekte, met name chronische hepatitis B infectie met levercirrose reeds eerder een 
aanvraag had ingediend. Hij stelt vast dat verzoeker thans een medicamenteuze behandeling krijgt met 
gunstige evolutie van de aandoening. Verder is er in het medisch advies van 4 mei 2015 reeds 
uitgebreid ingegaan op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de behandeling in Mongolië. De 
arts-adviseur stelt tevens vast dat verzoeker bijkomend een behandeling ondergaat met propranolol. De 
arts-adviseur oordeelt dat de verdere behandeling aangewezen is en onderzoekt vervolgens de 
beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze behandeling in Mongolië. Het is met betrekking tot deze 
bijkomende behandeling dat de arts-adviseur zijn advies verstrekt op 20 augustus 2015. Waar 
verzoeker niet begrijpt waarom hij thans geen mantelzorg zou nodig hebben, dient het advies gelezen te 
worden in het kader van de bijkomende behandeling met propanolol. Het is niet kennelijk onredelijk dat 
de arts geen noodzaak tot mantelzorg afleidt uit een medicamenteuze behandeling. Daarentegen en in 
de mate verzoeker doelt op zijn “ernstig leverlijden” verwijst de arts-adviseur naar het medisch advies 
van 4 mei 2015 waarin duidelijk werd gesteld dat “ondersteunende hulp en aanwezigheid van 
familieleden of derden kan (…) aanbevolen worden”. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 
wordt niet aangetoond nu met betrekking tot de aandoening, namelijk leverlijden, waarover een advies 
werd verstrekt op 4 mei 2015, de nood aan mantelzorg zoals voorgeschreven werd door de 
behandelende artsen in het standaard medisch getuigschrift, is bevestigd door de arts-adviseur.    
 
De arts-adviseur oordeelt dat verzoeker kan reizen. Hij stelt vervolgens vast dat de vereiste opvolging 
beschikbaar en toegankelijk is voor verzoeker in zijn herkomstland. Er dient te worden aangenomen dat 
op deze gronden wordt geoordeeld dat geen aandoening voorligt zoals bedoeld in artikel 9ter van de 
vreemdelingenwet, met name noch een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 
fysieke integriteit noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 
vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in verzoekers land van herkomst 
of verblijf.  
 
Verzoeker stelt dat er wel degelijk een reëel risico zou bestaan voor zijn fysieke integriteit en stelt dat dit 
niet zou worden betwist door de arts-adviseur. De Raad benadrukt evenwel dat uit het medisch advies 
geenszins blijkt dat de arts-adviseur zou erkennen dat er een imminent gevaar is voor de fysieke 
integriteit derwijze dat verzoeker niet kan reizen. Integendeel zelfs, nu deze uitdrukkelijk stelt dat 
verzoeker kan reizen. Hij geeft wel aan dat indien de vereiste opvolging niet kan worden verkregen in 
het land van herkomst een dergelijk risico zou kunnen ontstaan, doch geeft vervolgens duidelijk aan dat 
dit risico in casu niet aan de orde is gelet op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de nog 
vereiste medische zorgen voor verzoeker in het land van herkomst.  
 
Verzoeker betoogt dat hij hoopte door de arts-adviseur te worden onderzocht of dat bijkomende 
informatie zou worden opgevraagd. Hij stelt zich de vraag of het bestuur wel een correcte en volledige 
analyse beoogt. Hij is van mening dat bij een persoonlijk onderzoek de arts-adviseur net als de 
behandelde arts tot het besluit zou zijn gekomen dat er sprake is van een ernstige ziekte en de enige 
oplossing een verblijfsmachtiging is.  
 
De Raad merkt in dit verband allereerst op dat artikel 9ter, § 1, laatste lid van de vreemdelingenwet 
voorziet dat er een advies wordt verschaft door een arts-adviseur die zo nodig de vreemdeling kan 
onderzoeken en bijkomend advies kan inwinnen van deskundigen. Het is de arts-adviseur aldus 
toegestaan om zich voor zijn advies louter te baseren op de neergelegde medische attesten zonder de 
vreemdeling zelf te onderzoeken indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder een eigen 
onderzoek een onderbouwd advies kan geven. Het behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de arts-
adviseur om te oordelen of hij de voorgelegde attesten voldoende acht om een advies te kunnen 
verstrekken nopens het in artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet vermelde risico en de 
mogelijkheden van behandeling in het land van oorsprong of het land waar de vreemdeling verblijft. In 
casu, en nu de arts-adviseur de medische problemen waaraan verzoeker lijdt op zich niet in vraag stelt, 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

blijkt niet dat er op hem een verplichting rustte om verzoeker aan een medisch onderzoek te 
onderwerpen (cf. Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2478/001, 35).  
 
Verzoeker insinueert verder dat de arts-adviseur en het bestuur niet de betrachting hebben gehad een 
zorgvuldig onderzoek te voeren naar de voorliggende gegevens, doch hij laat na zijn betoog op dit punt 
aan de hand van concrete argumenten aannemelijk te maken. Er blijkt niet dat de arts-adviseur op zich 
de bevindingen van de behandelende arts betreffende de aandoening van verzoeker, de ernst hiervan 
of de hiervoor nog vereiste opvolging betwist. De Raad wijst er vervolgens op dat de arts-adviseur een 
onderzoek heeft gevoerd naar zowel de beschikbaarheid als de toegankelijkheid in het land van 
herkomst van de nog vereiste opvolging. Verzoeker maakt niet met concrete argumenten aannemelijk 
dat enig specifiek medisch stuk of enig specifiek aspect betreffende zijn gezondheidstoestand zoals dit 
blijkt uit de voorgelegde medische stukken ten onrechte niet in rekening is gebracht. Een te oppervlakkig 
of onzorgvuldig onderzoek door de arts-adviseur van de hem voorliggende medische gegevens wordt 
niet concreet aannemelijk gemaakt. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de bevindingen van de arts-
adviseur zijn gebaseerd op een gebrekkige of onjuiste feitenvinding en dat deze een incorrecte 
toepassing maakte van de toepasselijke wets- of reglementaire bepalingen. Verzoeker, die zelf in de 
verf zet dat hij alle noodzakelijke medische gegevens heeft aangebracht – hetgeen niet wordt betwist 
door het bestuur –, maakt gelet op wat voorafgaat evenmin concreet aannemelijk dat de arts-adviseur in 
de thans voorliggende situatie hem om bijkomende inlichtingen had moeten vragen vooraleer zijn advies 
te kunnen uitbrengen.  
 
Verzoeker geeft vervolgens aan niet akkoord te gaan met de door de arts-adviseur gedane 
vaststellingen dat de nog vereiste medische zorgen voor hem beschikbaar en toegankelijk zijn in zijn 
land van herkomst. In dit verband betoogt verzoeker allereerst dat de door de arts-adviseur gehanteerde 
informatie afkomstig van de MedCOI-databank reeds dateert van december 2014, terwijl zijn 
verblijfsaanvraag om medische redenen dateert van juli 2015.  
 
De Raad merkt op dat verzoeker reeds eerder een aanvraag indiende op 11 februari 2015 om reden van 
zijn ziekte, met name de chronische hepatitis B infectie met levercirrose. Op 4 mei 2015 gaf de arts-
adviseur een advies omtrent verzoekers medische toestand en onderzocht hij de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van de behandelingen in verzoekers herkomstland. Verzoeker heeft thans opnieuw een 
aanvraag ingediend op 14 juli 2015 waarin hij dezelfde ziekte aanhaalt, evenwel met een bijkomende 
medicamenteuze behandeling. De arts-adviseur heeft zich in het advies van 20 augustus 2015 beperkt 
tot een onderzoek naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de bijkomende behandeling in 
verzoekers herkomstland. Verder heeft hij verwezen naar het advies opgesteld op 4 mei 2015. Er kan 
niet worden ingezien dat de arts-adviseur in het kader van het huidige gegrondheidsonderzoek en de 
beoordeling van de behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst, niet langer zou kunnen 
verwijzen naar informatie die reeds voorhanden was bij het vorige gegrondheidsonderzoek in mei 2015. 
Verzoeker maakt daarnaast ook geenszins aannemelijk dat de informatie waarop de arts-adviseur zich 
steunde niet langer actueel of relevant zou zijn. Verzoeker weerlegt met zijn uiteenzetting het gestelde 
in het advies van de arts-adviseur niet dat gelet op de informatie afkomstig van de MedCOI-databank 
kan worden aangenomen dat de vereiste medische opvolging, met name de medicamenteuze 
behandelingen en internistische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in zijn land van herkomst. 
 
Verzoeker betoogt vervolgens dat de arts-adviseur geen voldoende individueel, grondig en zorgvuldig 
onderzoek heeft gevoerd. In dit verband wijst hij in de eerste plaats op een ‘disclaimer’ bij de door de 
arts-adviseur gehanteerde informatie afkomstig uit de MedCOI-databank dat de daarin opgenomen 
informatie zich beperkt tot de beschikbaarheid van de medische zorgen, meestal in een welbepaalde 
kliniek of gezondheidsinstelling, in het land van herkomst en niet handelt over de toegankelijkheid ervan. 
Verzoeker stelt dat deze informatie door het bestuur verkeerdelijk wordt geïnterpreteerd als dat hij de 
daarin vermelde medische zorgen ook effectief kan verkrijgen, terwijl niet nader wordt onderzocht in 
welke mate deze opvolging voor hem beschikbaar is.  
 
De Raad merkt op dat, wat de beschikbaarheid van de vereiste medische zorgen betreft, het op zich in 
het kader van artikel 9ter van de vreemdelingenwet kan volstaan dat de vereiste medische zorgen in het 
land van herkomst voorhanden zijn. Er blijkt op zich niet dat de beschikbaarheid ook in het dorp, de stad 
of de regio van herkomst gegarandeerd moet zijn. Nu verzoeker op zich niet betwist dat de vereiste 
medische opvolging voorhanden is in Mongolië, kan niet worden vastgesteld dat de arts-adviseur geen 
voldoende of geen zorgvuldig onderzoek heeft verricht naar de beschikbaarheid van de benodigde 
medische zorgen in het land van herkomst.  
 
De mate waarin de beschikbare medische zorgen kunnen worden verkregen door een welbepaald 
persoon betreft wezenlijk de vraag naar de toegankelijkheid. Verzoeker geeft in dit verband aan dat het 
niet is omdat een behandeling voorhanden is in bijvoorbeeld de hoofdstad, dat deze ook toegankelijk is 
voor elke inwoner van het land. Hij lijkt te doelen op de geografische en/of financiële toegankelijkheid 
van de benodigde zorgen.  
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In dit verband stelt de Raad vast dat de arts-adviseur geen problemen heeft gezien wat betreft de 
geografische toegankelijkheid van de nog benodigde medische opvolging of de capaciteit van het 
gezondheidssysteem. Hij heeft zich gefocust op de vraag of de medische opvolging financieel 
toegankelijk is voor verzoeker. Zo ging hij in op de wijze waarop het gezondheidssysteem en de sociale 
zekerheid in Mongolië zijn georganiseerd. In het licht hiervan, en onder verwijzing naar het gegeven dat 
geen bewijs van arbeidsongeschiktheid voorligt, er ook geen elementen voorhanden zijn in het 
administratief dossier die erop wijzen dat verzoeker geen toegang meer zou hebben tot de arbeidsmarkt 
in zijn herkomstland, het onwaarschijnlijk is dat hij in het land waar hij ruim 23 jaar heeft verbleven geen 
familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie hij terecht kan voor (tijdelijke) hulp en opvang en 
verzoeker verder ook een beroep kan doen op de reïntegratiebijstand van de Internationale Organisatie 
voor Migratie, besloot hij tot de toegankelijkheid voor verzoeker van de vereiste medische zorgen in het 
land van herkomst. Gelet op deze motivering kan verzoeker niet dienstig voorhouden als zou de arts-
adviseur hebben nagelaten enig onderzoek te voeren naar de vraag of hij de beschikbare medische 
zorgen ook effectief kan verkrijgen. Hij voerde een afzonderlijk onderzoek naar de toegankelijkheid voor 
verzoeker van de nog vereiste medische zorgen met betrekking tot de levercirrose en met betrekking tot 
de latere bijkomende behandelingen, en beperkte zich aldus geenszins tot informatie die louter de 
beschikbaarheid hiervan in het land van herkomst betreft. Verzoeker geeft foutief aan dat de arts-
adviseur zou besluiten tot de toegankelijkheid van de vereiste medische zorgen op basis van de 
MedCOI-databank. Deze wordt enkel aangewend om de beschikbaarheid van de medische zorgen te 
staven, terwijl wat de toegankelijkheid betreft wordt verwezen naar allerhande andere bronnen.  
 
Verzoeker maakte in zijn aanvraag op geen enkel ogenblik gewag van mogelijke problemen op het vlak 
van de geografische toegankelijkheid van de nog benodigde medische zorgen. Ook de arts-adviseur 
zag op dit punt blijkbaar geen vermeldenswaardige problemen. Ook thans brengt verzoeker in dit 
verband, of wat betreft de capaciteit van de gezondheidszorg, geen concrete elementen aan die kunnen 
wijzen op een problematische situatie. De arts-adviseur stelde bovendien ook vast dat verzoeker kan 
reizen. In deze situatie kan niet worden vastgesteld dat de arts-adviseur een onvoldoende onderzoek 
voerde op het vlak van de toegankelijkheid van de vereiste medische zorgen, minstens blijkt niet dat 
verzoeker het vereiste belang heeft bij zijn kritiek op dit punt.  
 
Verzoeker merkt nog op dat de arts-adviseur beroep heeft gedaan op informatie die niet-publiek is, 
waardoor hij deze informatie niet kan raadplegen.  
 
Verzoeker kan niet dienstig voorhouden dat de MedCOI-informatie samen met de bestreden beslissing 
aan hem ter kennis had moet worden gebracht. Uit het middel blijkt dat verzoeker wel degelijk in staat 
was om te begrijpen waarom zijn aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond werd verklaard en verweer te 
voeren tegen de vaststellingen van de arts- adviseur. 
 
Ter verduidelijking kan worden verwezen naar voetnoot (1) van het advies, waarin wordt uiteengezet dat 
het MedCOI-project een initiatief is van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst, Bureau 
Medische Advisering (BMA), heden 12 partners telt (11 Europese landen en het International Centre for 
Migration Policy Development) en gefinancierd wordt door het European Refugee Fund. Lokale artsen 
die in het land van herkomst werken, waarvan de identiteit beschermd wordt, werden uitgekozen door 
ambtenaren van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken via haar ambassades in het 
buitenland op basis van vooraf vastgelegde selectiecriteria: betrouwbaarheid, over een medisch 
professioneel netwerk in het land van herkomst beschikken, in het land van herkomst wonen en werken, 
over talenkennis beschikken en meer praktische criteria, zoals communicatiemogelijkheden en over 
voldoende tijd beschikken om  de aanvragen te verwerken. Deze artsen werden gecontracteerd door het 
BMA in Nederland om informatie te verstrekken over de beschikbaarheid van medische behandelingen 
in de landen waar zij verbleven. De identiteit van de lokale artsen wordt om veiligheidsredenen 
beschermd. De persoonlijke gegevens en CV's van de lokale artsen zijn gekend door het BMA en het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland. De exacte specialisatie van de lokale arts is irrelevant 
omdat één van de selectiecriteria hun medisch professioneel netwerk in het land van herkomst is. Op 
deze manier kunnen zij vragen over eender welke medische specialisatie beantwoorden. 
De medische informatie die door International SOS, Allianz Global Assistance en de lokaal 
gecontracteerde artsen wordt verstrekt, wordt beoordeeld door de artsen van het BMA. 
 
Verzoeker betoogt vervolgens dat de door de arts-adviseur gehanteerde bronnen betreffende de 
(financiële) toegankelijkheid van de benodigde medische opvolging verouderd en achterhaald zijn. De 
Raad merkt in dit verband evenwel op dat het niet is omdat bepaalde informatie reeds dateert van enige 
tijd geleden dat deze ook verouderd en achterhaald is. Verzoeker brengt geen concrete elementen aan 
die erop kunnen wijzen dat de informatie waarop de arts-adviseur zich steunde niet langer representatief 
is voor de actuele situatie en aldus als verouderd en niet langer dienstig dient te worden beschouwd. De 
Raad benadrukt in dit verband daarenboven dat de wijze waarop de gezondheidszorg in een bepaald 
land wordt georganiseerd over het algemeen een element betreft dat in grote lijnen standhoudt over de 
jaren heen. Verzoeker brengt geen concrete aanwijzingen aan dat hierover in casu anders moet worden 
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gedacht. Dit gestelde volstaat nog niet om te kunnen besluiten tot een incorrecte feitenvinding of een 
onzorgvuldig onderzoek derwijze dat een nietigverklaring zich opdringt.  
 
Verzoeker begrijpt ook niet waarom de arts-adviseur naar vervangingsmedicijnen verwijst, zonder enig 
onderzoek.  
 
In het medisch advies van 4 mei 2015 stelt de arts-adviseur vast dat de beschikbaarheid van tenofovir in 
Mongolië niet kan bevestigd worden “doch telbivudine (eveneens een antiviraal geneesmiddel dat 
gebruikt wordt voor de behandeling van chronische hepatitis B) is wel beschikbaar in Mongolië en kan 
gebruikt worden als alternatief voor tenofovir”. Uit het geciteerd advies blijkt bijgevolg duidelijk waarom 
naar een alternatief geneesmiddel is verwezen en verzoeker maakt niet aannemelijk dat het alternatief 
niet evenwaardig zou zijn aan het antiviraal geneesmiddel dat aan verzoeker in België is 
voorgeschreven. Verzoeker toont bijgevolg geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan.   
 
Verzoeker benadrukt dat hij gespecialiseerde medische zorgen behoeft en dat hij deze niet in Mongolië 
kan verkrijgen. Hij weerlegt evenwel het gestelde door de arts-adviseur in beide adviezen niet dat de 
opvolging door een internist en/of gastro-enteroloog – evenals de geneesmiddelen – wel degelijk 
beschikbaar zijn in Mongolië. De Raad benadrukt vervolgens dat de arts-adviseur zich, wat het 
toegankelijkheidsonderzoek betreft, niet heeft beperkt tot het systeem van de verplichte 
ziekteverzekering. Er wordt ook ingegaan op de eigen middelen waarover verzoeker kan of zou kunnen 
beschikken. Met name dat verzoeker geen bewijs van arbeidsongeschiktheid heeft, dat er ook geen 
elementen in het dossier voorhanden zijn dat verzoeker geen toegang kan hebben tot de arbeidsmarkt 
in zijn land van herkomst en dat het verder erg onwaarschijnlijk is dat verzoeker in zijn land van 
herkomst – waar hij ruim 23 jaar heeft verbleven – geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben 
bij wie hij terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het doen verstrekken van de nodige zorgen 
aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. Hij wijst ook nog op de steun die verzoeker kan verkrijgen 
voor een duurzame terugkeer naar zijn land van herkomst, onder meer om hem bij te staan bij het 
vinden van inkomensgenererende activiteiten. Verzoeker benadrukt dat de medische zorgen betaalbaar 
moeten zijn, doch de Raad stelt vast dat de arts-adviseur duidelijk heeft gemotiveerd waarom volgens 
hem kan worden aangenomen dat hij de kosten die gepaard gaan met de medische zorgen kan dragen.  
 
Door het louter stellen dat hij niets of niemand heeft in zijn land van herkomst, toont verzoeker nog niet 
aan dat de arts-adviseur in casu op kennelijk onredelijke wijze is gekomen tot zijn beoordeling dat kan 
worden aangenomen dat hij zelf kan instaan voor de kosten die gepaard gaan met de nog vereiste 
medische zorgen. Zoals verzoeker zelf aangeeft, dient het toegankelijkheidsonderzoek individueel te 
worden gevoerd. Verzoeker brengt geen concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken elementen aan 
die erop wijzen dat hij bij terugkeer naar Mongolië zou behoren tot een groep voor wie de toegang tot de 
gezondheidszorg illusoir of bijzonder moeilijk is. Een loutere bewering in dit verband kan niet volstaan. 
Hij weerlegt niet dat hij arbeidsgeschikt is en geen gegevens voorlagen die erop wijzen dat hij geen 
toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in zijn land van herkomst en betwist evenmin dat hij een 
beroep kan doen op reïntegratiebijstand die onder meer de vorm kan aannemen van bijstand bij het 
vinden van inkomensgenererende activiteiten. Hij brengt zelf geen concrete elementen aan die erop 
wijzen dat hij deze opvolging niet zou kunnen betalen of de toegankelijkheid hiertoe voor hem illusoir 
zou zijn. Verzoeker toont met zijn uiteenzetting niet aan dat de arts-adviseur op basis van onjuiste 
feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat kan worden aangenomen dat 
hij door een tewerkstelling of door een beroep te doen op zijn netwerk in het land van herkomst in staat 
zal zijn de nog vereiste medische opvolging te kunnen verkrijgen.  
 
Verzoeker is verder niet ernstig waar hij voorhoudt dat op geen enkele wijze een individueel onderzoek 
werd gevoerd. Er wordt zo bijvoorbeeld gewezen op de medische zorgen die hij nog behoeft, ingegaan 
op de vraag of hij zelf arbeidsgeschikt is en op de vraag of kan worden aangenomen dat hij kan 
terugvallen op een netwerk in zijn land van herkomst. Verzoeker toont ook niet aan dat enig specifiek 
element alsnog ten onrechte niet in aanmerking is genomen. Met zijn uiteenzetting maakt verzoeker niet 
aannemelijk dat de arts-adviseur zijn onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden in het land van 
herkomst niet op voldoende individuele en zorgvuldige wijze heeft gevoerd.  
 
De door verzoeker aangehaalde rechtspraak van de Raad betreft een situatie waarin werd vastgesteld 
dat de arts-adviseur ten onrechte enkel had onderzocht of de gezondheidstoestand direct 
levensbedreigend is. Er blijkt niet dat deze rechtspraak dienend is in de thans voorliggende zaak, waar 
wel degelijk werd overgegaan tot een onderzoek naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de 
vereiste medische zorgen in het land van herkomst. Arresten van de Raad hebben daarenboven ook 
geen precedentenwerking.  
 
Gelet op voorgaande bespreking van het middel wordt een schending van artikel 9ter van de 
vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel niet 
aannemelijk gemaakt.  
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Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 
beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan verzoeker ook niet worden gevolgd 
waar hij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 
  
Artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 handelt over het model van het standaard medisch 
getuigschrift dat bij een verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet dient te 
worden gevoegd en bepaalt vervolgens dat ingeval van een ontvankelijke verblijfsaanvraag op deze 
grond de betrokkene gerechtigd is op een attest van immatriculatie. Er kan niet worden ingezien op 
welke wijze verweerder door het nemen van de bestreden beslissing deze bepaling zou hebben 
miskend. Elke toelichting in dit verband ontbreekt ook. Dit onderdeel van het middel mist de vereiste 
precisie om ontvankelijk te zijn.  
 
Het middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 
Enig artikel 
 
Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien september tweeduizend zeventien   
door: 
 
mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. M. DENYS, griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
M. DENYS N. MOONEN 
 


