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 nr. 192 931 van 29 september 2017 

in de zaak RvV X / II 
 
 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten 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, X, X en X, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 16 juni 2016 
hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 
beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 
Vereenvoudiging van 21 april 2016 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 
9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk 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 4 augustus 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 
25 augustus 2017. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. KARABAYIR verschijnt 
voor de verzoekende partijen, en van advocaat T. SCHREURS, 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 24 november 2015 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf 
op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 
 
1.2. Op 13 april 2016 stelt de ambtenaar-geneesheer een medisch advies op. 
 
1.3. Op 21 april 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 
Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. onontvankelijk 
wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 
 
“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 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen zoals gewijzigd door de 
wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is. 
Reden(en): 
Artikel 9ter §3 – 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), zoals vervangen 
door Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de 
wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012); de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of 
geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de 
ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan 
geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 
Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 13.04.2016 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 
kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 
fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 
onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst of 
het land waar hij verblijft. De onontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de 
eerbiediging van de andere voorwaarden tot ontvankelijkheid, voorzien in Artikel 9ter §3. 
Een eventuele onmogelijkheid tot reizen zal bij de uitvoering van een verwijdering onderzocht worden.” 
 
2. Over de rechtspleging 
 
Aan de verzoekende partijen werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet 
kan worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van 
de verzoekende partijen te leggen. 
 
3. Over de ontvankelijkheid 
 
3.1. In de nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie van onontvankelijkheid op 
wegens gebrek aan belang in zoverre het verzoekschrift is ingesteld door de eerste, derde en vierde 
verzoekende partij. De verwerende partij licht haar exceptie toe als volgt: 
 
“Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 
artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gebracht worden door de 
vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. 
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 
State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 
van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zo veel als mogelijk 
aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 
verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 
State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 116-117). 
Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 
actueel, en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037). Opdat de verzoekende partij een belang 
zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat de verzoekende partij gegriefd is door de bestreden 
rechtshandeling en dat hij een nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing moet 
verzoekende partij bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 
De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, zoals 
vervangen door Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 
Verweerder wijst er op dat artikel 9ter, §1 Vreemdelingenwet het volgende bepaalt: 
“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 
zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 
integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 
geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 
tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 
(…)” 
4/12 
Uit de redactie van artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet blijkt duidelijk dat artikel 9ter van deze wet 
van toepassing is op “de in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 
2 en die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat (…)”. Artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet 
bepaalt voorts dat de vreemdeling die een verblijfsaanvraag indient samen met zijn aanvraag alle 
nuttige en recente inlichtingen overmaakt aangaande zijn ziekte alsook dat hij bij zijn aanvraag een 
standaard medisch getuigschrift dient over te maken zoals voorzien door de Koning bij een besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 
In casu ligt geen enkel element voor dat toelaat vast te stellen dat de verblijfsaanvraag van 20.11.2015 
zou zijn gebaseerd op een medische problematiek van eerste verzoeker, derde verzoeker en vierde 
verzoekster zelf. Door hen werden geen persoonlijke medische elementen aangevoerd in de aanvraag 
dd. 20.11.2015. Verzoekende partij verwijst in het verzoekschrift meermaals uitdrukkelijk naar de 
medische aandoeningen van tweede verzoekster en het betoog van verzoekende partij is duidelijk 
gericht tegen de beoordeling in de bestreden beslissing van deze aandoeningen. 
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Ter zake dient dan ook te worden vastgesteld dat eerste verzoeker, derde verzoeker en vierde 
verzoekster geen “in België verblijvende vreemdeling (….) 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” zijn die overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 
een machtiging tot verblijf op grond van deze wetsbepaling kunnen aanvragen. 
Nu eerste verzoeker, derde verzoeker en vierde verzoekster niet onder het toepassingsgebied van 
artikel 9ter van de Vreemdelingenwet vallen, kunnen zij ook ingeval van een gebeurlijke vernietiging van 
de bestreden beslissing niet worden toegelaten tot een voorlopig verblijf in toepassing van artikel 9ter 
van de Vreemdelingenwet. 
Dienvolgens rijst de vraag naar het persoonlijk en rechtstreeks belang van eerste verzoeker, derde 
verzoeker en vierde verzoekster bij een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing. Opdat zij 
een persoonlijk belang bij het beroep zouden kunnen doen gelden, is onder meer vereist dat de 
vernietiging van de bestreden beslissing hen persoonlijk een voordeel kan verschaffen (cf. RvS 26 
maart 2009, nr. 191.934). 
Dergelijk voordeel wordt niet aangetoond. Eerste verzoeker, derde verzoeker en vierde verzoekster 
tonen immers op geen enkele wijze aan dat zij onder het toepassingsgebied kunnen vallen van artikel 
9ter van de Vreemdelingenwet. 
Eerste verzoeker, derde verzoeker en vierde verzoekster kunnen niet zelf een vordering instellen die 
erop gericht is een aanspraak waarvan zij niet aantonen dat zij hen toebehoort, nl. het verkrijgen van 
een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, gerealiseerd te zien (cf. 
RvS 25 april 2001, nr. 94.986). 
Zie in die zin: 
“Voormelde bepaling laat enkel de vreemdeling die zelf een ernstig medisch probleem heeft toe een 
machtiging tot verblijf in het Rijk aan te vragen bij de minister of zijn gemachtigde. Verweerder vermag, 
overeenkomstig deze duidelijke en niet voor een andere interpretatie vatbare wetsbepaling, aan 
verzoekers aanvraag om in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet tot een verder verblijf 
te worden gemachtigd geen gunstig gevolg te verlenen. Het gegeven dat verweerder in het verleden de 
uitdrukkelijke bepalingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet heeft miskend door op grond van 
deze wetsbepaling aan verzoeker een verblijfsmachtiging toe te staan zonder dat hij enig persoonlijk 
medisch probleem aanvoerde – wat door de Raad niet kan worden gesanctioneerd – laat niet toe tot 
een ander besluit te komen. Het gegeven dat verweerder eerder een beslissing met miskenning van een 
duidelijke wetsbepaling nam impliceert immers niet dat hij gerechtigd of verplicht is om vervolgens de 
wet opnieuw te miskennen. Ter terechtzitting weerlegt verzoekers raadsvrouw deze vaststelling niet. Zij 
beperkt zich tot de stelling dat verweerder zowel ten aanzien van verzoeker als verzoekster één 
beslissing heeft genomen omtrent de aanvraag om op medische gronden tot een verder verblijf te 
worden gemachtigd en wijst op de eenheid van het gezin, doch toont hiermee niet aan dat verzoeker 
een persoonlijk en rechtstreeks belang heeft bij de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing 
(cf. RvS 22 maart 2006, nr. 156.746; RvS 4 augustus 2006, nr. 161.703).” (R.v.V. nr. 117.174 dd. 
20.01.2014) 
Verweerder laat derhalve gelden dat het beroep van eerste verzoeker, derde verzoeker en vierde 
verzoekster tegen de bestreden beslissing onontvankelijk is bij gebrek aan het wettelijk vereiste belang.” 
 
3.2.  In casu blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat alle verzoekende partijen op 24 
november 2015 een aanvraag hebben ingediend om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van 
de vreemdelingenwet.  
 
Middels de bestreden beslissing wordt deze aanvraag onontvankelijk verklaard nadat de arts-adviseur 
op 13 april 2016 een advies overmaakte aangaande de medische problematiek van de tweede 
verzoekende partij. 
 
Hoewel de verwerende partij kan worden gevolgd waar zij stelt dat de voormelde aanvraag in 
toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet niet gebaseerd is op de medische problematiek 
van de eerste, derde en vierde verzoekende partij zelf en door hen geen persoonlijke medische 
elementen werden aangevoerd in de aanvraag van 24 november 2015, dient te worden vastgesteld dat 
voormelde aanvraag door alle verzoekende partijen samen werd ingediend. Voorts blijkt dat de 
verwerende partij het zelf klaarblijkelijk nuttig heeft geacht de namen van de eerste, derde en vierde 
verzoekende partijen te vermelden op de bestreden beslissing, zodat deze formeel gesproken ook in 
functie van deze partijen werd genomen. 
 
Ook al betreft de eigenlijke beoordeling van de medische problematiek enkel de tweede verzoekende 
partij zal de bestreden beslissing worden onderzocht in het licht van de stelling die werd ingenomen in 
de bestreden beslissing. Aangezien, naast de tweede verzoekende partij, ook de eerste, derde en 
vierde verzoekende partijen rechtsadressaten zijn van de beslissing inzake de aanvraag op grond van 
artikel 9ter van de vreemdelingenwet, kan de verwerende partij diezelfde partijen niet ernstig verwijten 
dat ze opkomen tegen een beslissing die hun naam draagt.  
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Waar de verwerende partij nog verwijst naar een arrest nr. 117 174 van 20 januari 2014 van de Raad, 

moet er op gewezen worden dat in de continentale rechtstraditie arresten geen precedentswaarde 

hebben. 

 
De exceptie wordt afgewezen. 

 
4. Onderzoek van het beroep 
 
4.1. In een enig middel voeren de verzoekende partijen een kennelijk gebrek aan materiële en formele 
motivering aan in strijd met artikel 9ter van de vreemdelingenwet, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, alsook een schending 
van het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, met name het algemeen rechtsbeginsel van de 
zorgvuldigheid, van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van het recht van verdediging. Uit de bespreking van het middel 
blijkt dat de verzoekende partijen zich eveneens beroepen op een schending van artikel 62 van de 
vreemdelingenwet. 
 
De verzoekende partijen lichten hun enig middel toe als volgt: 
 
“Geschonden bepalingen en bespreking: 
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 partijen menen dat bovenvermelde rechtsregels door de Dienst Vreemdelingenzaken in 
casu werden geschonden en dat alleszins de materiële motiveringsplicht werd geschonden. 
Verzoekende partijen vorderen 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 te verwijzen naar het advies van de arts- 
geneesheer die uiteenzet dat er geen sprake is van een direct levensbedreigende aandoening met 
vermelding dat de gezondheidstoestand niet kritiek is en er dus niet voldaan is aan de wettelijke 
voorwaarden. 
Verzoekende partijen kunnen niet akkoord gaan met een dergelijke stereotype afwijzing van hun 
verzoek tot regularisatie, terwijl duidelijk blijkt dat het toepassingsgebied van het art. 9 ter§l 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 verzoekers niet 
ten gronde zou 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. 
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(zie bv. Kort.ged. Brussel, 13meil998, RDE, 1998, 240) of nog dat regelmatige consultaties nodig zijn 
(continuïteit in de zorgverstrekking (zie bv. Kort.ged. Brussel, 14 augustus 1996, T. Vreemd.r~ 1996, 
373). 
De Raad van State voegt hieraan toe: "ce qui est en cause n'estpas 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 medische zorgverstrekking kan beschikken. Indien blijkt dat dit niet onderzocht is, dan is er 
manifeste schending van het zorgvuldigheidsbeginsel zoals in casu aan de orde is." 
Verzoekers kunnen de verwerende partij volgen dat zij de aanvraag onontvankelijk verklaart op grond 
van par. 3, 4° dat stelt: 4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer 
aangewezen door de minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet 
beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen 
van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 
Verzoekende partijen stellen echter wel vast dat verwerende partij het spel niet op een eerlijke wijze 
speelt. 
Verzoekende partijen stellen 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. 
  
Verzoekende partijen vragen zich af of verwerende partij tevens onderzocht heeft of er een adequate 
behandeling mogelijk is hun land van herkomst. 
Blijkbaar maakt de Dienst Vreemdelingenzaken zich er gemakkelijk vanaf door enkel te stellen dat de 
ziekte van mevr. A. (…) volgens het medische dossier, geen reëel risico inhoudt voor zijn leven of de 
fysieke integriteit. 
Verzoekende partijen stellen zich terecht de vraag 'waarom'. 
In het verzoekschrift staat duidelijk de ernst van de aandoening vermeld. 
De vraag die verzoekende partijen zich stellen is 'waarom' de ziektes van mevr. A. (…) geen 
aandoeningen zijn die een reëel risico inhouden voor haar leven. 
Ook een blik op de gesloten omslag alwaar 'het waarom' zou moeten worden verhuld brengt geen 
verheldering. 
De arts-adviseur stelt in zijn schrijven in de gesloten omslag enkel dat de aandoeningen niet kunnen 
beschouwd worden als direct levensbedreigende aandoeningen. Opnieuw hier ontbreekt het 'waarom'. 
Er wordt ook in het schrijven van de arts-adviseur niet uitgelegd 'waarom'. 
Verzoekende partijen stellen 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 partijen hebben medische attesten voorgelegd en hebben de aandoeningen in het 
bijhorend verzoekschrift uitvoerig beschreven. 
Doch enkel motiveren dat de aandoening niet levensbedreigend is zonder uit te leggen waarom deze 
niet levensbedreigend is, kan de toets met artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 
uitdrukkelijke motivering niet doorstaan. 
Deze 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 partijen zeer verstrekkende gevolgen daar deze oordeelt over het verblijf van verzoekende 
partijen. 
Deze uiterst summiere motivering van DVZ staat dan ook in contrast met het belang van de beslissing 
voor verzoekende partijen. 
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 partijen de motieven niet begrijpen die de 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... 
Verzoekende partijen hebben hierboven al gesteld dat de Dienst Vreemdelingenzaken het spel niet 
ernstig en eerlijk speelt. 
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 mevr. A. (…) niet 
beschouwd kan worden als direct levensbedreigend. 
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Stel dat verzoekende partijen dit nog zouden kunnen volgen - quod non - dan gaat artikel 9 §1 van de 
Vreemdelingenwet nog verder. Er dient echter ook nog gekeken te worden of er wel een mogelijkheid is 
tot behandeling in het land van herkomst van verzoekende partijen. 
Verzoekende partijen stellen vast dat de bestreden beslissing met geen woord rept over de mogelijke 
behandeling. Niettemin is er in het verzoekschrift uitgebreid gemotiveerd dat de behandeling die mevr. 
A. (…) dient te volgen, zijnde medicatie, problematisch wordt in haar land van herkomst gezien dat land 
met een tekort aan geneesmiddelen zit. 
Niettemin stelt artikel 9 §1 1 juncto §4 van de Vreemdelingenwet dat ook de toegang tot de medicatie 
dient te worden nagegaan eveneens in de ontvankelijkheidsfase. 
Indien mevr. A. (…) niet aan de nodige medicijnen kan geraken, wat zij duidelijk in het verzoekschrift 
heeft opgeworpen, dan lijdt zij uiteraard wel aan een aandoening die levensbedreigend is, zoals vermeld 
in artikel 9 ter§ 1. 
Op heden, hier ten lande, is de aandoening niet meer levensbedreigend gezien mevr. A. (…) toegang 
heeft tot de nodige geneesmiddelen. Doch de vraag stelt zich of zij deze toegang heeft in haar thuisland. 
Zoals hierboven beschreven is dit niet aan de orde. 
De Dienst Vreemdelingenzaken dient eveneens te motiveren indien zij de aanvraag onontvankelijk 
wenst te verklaren of mevr. A. (…) een levensbedreigende aandoening heeft of niet, en of dit op heden 
verband houdt met het feit of zij hier ten lande toegang heeft tot de nodige geneesmiddelen. 
De Dienst Vreemdelingenzaken heeft het nagelaten om ook maar op enige wijze na te gaan of er een 
toegang bestaat in het land van herkomst van verzoekende partijen tot de nodige medicijnen en indien 
zij terugkeren naar hun land van herkomst, alwaar er geen toegang is tot medicijnen, de aandoening 
niet als levensbedreigend zal worden beschouwd. 
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. 
Gezien er geen enkele motivering is omtrent de toegang tot de gezondheidszorg staat deze summiere 
motivering niet evenredig met het belang ervan. 
Deze beslissing heeft voor verzoekende partijen wel heel verstrekkende gevolgen gezien hun verblijf 
ervan afhangt. 
Ook hier is het middel derhalve gegrond en is niet voldaan aan de nodige motiveringsplicht. 
Als laatste verwijzen de verzoekende partijen naar het feit dat de bestreden beslissing die hun aanvraag 
verwerpt, onvolledig en niet precies is. De bestreden beslissing steunt op incorrecte vaststellingen door 
de arts-adviseur, gezien deze stelt dat " Het is in casu volstrekt onduidelijk op grond waarvan de arts tot 
de conclusie komt dat er sprake is van deze depressieve toestand." hoewel uit het medisch attest dd. 
22/09/2015, dat verzoekende partijen hebben voorgelegd in hun aanvraag, het tegendeel blijkt. Daarin 
heeft de behandelende arts Dr. E. Z. (…) vastgesteld dat mevr. A. (…) weldegelijk lijdt aan depressieve 
decompensatie met veel lichamelijke en psychische klachten en deze verder dient behandeld te worden. 
Aldus steunt de bestreden beslissing op deze incorrecte vaststelling van de arts-attaché waardoor het 
materiële motiveringsbeginsel ernstig is geschonden.” 
 
4.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 
1991 en in artikel 62 van de vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 
redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen 
of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen 
verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 
beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 
21 juni 2004, nr. 132.710). 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de 

onontvankelijkheid van de aanvraag wordt besloten. 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven, zowel in feite als 

in rechte, aangeeft op basis waarvan deze is genomen. Er wordt immers, onder verwijzing naar artikel 

9ter, §3, 4° van de vreemdelingenwet, gesteld dat de ambtenaar-geneesheer in een advies heeft 

vastgesteld dat de voorgelegde ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in artikel 

9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet. De verwerende partij verwijst ook uitdrukkelijk naar het 

advies van de ambtenaar-geneesheer van 13 april 2016 en zij leidt uit dit advies af dat de tweede 

verzoekende partij niet lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit noch aan een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 
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behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst of het land van verblijf. Het 

advies van 13 april 2016 bevindt zich in het administratief dossier en het werd tezamen met de thans 

bestreden beslissing aan de verzoekende partijen ter kennis gebracht. 

 

De Raad wijst er verder op dat de formele motiveringsplicht niet impliceert dat alle motieven uit de 

bestreden beslissing zelf moeten blijken. Er kan immers worden aangenomen dat aan de doelstelling 

van de formele motiveringsplicht om de betrokkene een zodanig inzicht te geven in de motieven van de 

beslissing dat hij met kennis van zaken kan uitmaken of het zinvol is de beslissing in rechte te 

bestrijden, is voldaan indien de betrokkene desgevallend langs een andere weg kennis heeft gekregen 

van de motieven waarop de beslissing is gesteund, ook al worden die motieven dan niet in de beslissing 

zelf veruitwendigd. Dit kan doordat de beslissing verwijst naar andere stukken, in casu het medisch 

advies van de ambtenaar-geneesheer van 13 april 2016 dat tezamen met de bestreden beslissing onder 

gesloten omslag aan de verzoekende partijen ter kennis werd gebracht zodat het integraal deel uitmaakt 

van de motieven van de bestreden beslissing.  

 

Uit dit advies blijkt dat de ambtenaar-geneesheer het door de verzoekende partijen voorgelegde 

standaard medisch getuigschrift van 22 september 2015 in rekening heeft genomen en heeft 

vastgesteld dat de erin beschreven depressieve decompensatie met veel lichamelijke en psychische 

klachten, ook zonder behandeling, geen gevaar inhoudt voor het leven en de fysieke integriteit, dat het 

hier geen kritische gezondheidstoestand betreft en evenmin een zeer vergevorderd stadium van ziekte. 

Voorts wordt gemotiveerd dat er geen nood is aan hospitalisatie met permanent medisch toezicht en de 

aandoening geen dringende maatregelen vereist zonder dewelke er acuut levensgevaar zou kunnen 

ontstaan, dat de aangehaalde psychologische toestand nergens bevestigd wordt door overtuigende 

onderzoeken of specialistische verslagen en het volstrekt onduidelijk is op grond waarvan de arts tot de 

conclusie komt dat er sprake is van een depressieve toestand, dat er geen enkel bewijs is dat de 

aangehaalde antidepressiva en analgetica wel voorgeschreven of ingenomen worden, dat de werking 

hiervan trouwens enkel symptomatisch is en niet essentieel. De ambtenaar-geneesheer meent dan ook 

dat uit het voorgelegde attest geen tegenaanwijzing blijkt voor een terugkeer naar het herkomstland. Op 

basis van het geheel van deze vaststellingen concludeert de ambtenaar-geneesheer dat er kennelijk 

geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

Er wordt in het advies van de ambtenaar-geneesheer zodoende concreet ingegaan op de door de 

verzoekende partijen voorgelegde medische problematiek van de tweede verzoekende partij en deze 

problematiek wordt afgetoetst aan het bepaalde in artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet.  

 

De geboden motieven volstaan in het licht van de uitdrukkelijke motiveringsplicht. De motieven van de 

bestreden beslissing verschaffen de verzoekende partijen het nodige inzicht en laten hen aldus toe de 

bedoelde nuttigheidsafweging te maken. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht kan dan ook niet worden aangenomen. 

 

4.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in 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). 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet, waarop de bestreden beslissing steunt, luidt als volgt: 

 

“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 
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Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 

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. 

§ 1/1. De toekenning van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan worden 

geweigerd aan de vreemdeling die zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum door de 

ambtenaar-geneesheer of de geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde of de door 

de minister of zijn gemachtigde aangestelde deskundige en hiervoor ten laatste binnen de vijftien dagen 

na het verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft. 

§ 2. (…) 

§ 3. 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

(…) 

4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een 

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

verblijf in het Rijk; (…) 

§ 4. (…) 

§ 5. (…) 

§ 6. (…) 

§ 7. (…)” 

 

4.4. Gelet op de redactie van artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet houdt deze bepaling 

duidelijk twee mogelijkheden in wat betreft de ziekte voorgelegd door de betrokkene, met name: 

- de ziekte houdt een reëel risico in voor het leven of voor de fysieke integriteit, of 

- de ziekte houdt een reëel risico in op onmenselijke of vernederende behandeling doordat er geen 

adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst of het land van verblijf. 

 

4.5. Uit artikel 9ter, §1, vijfde lid van de vreemdelingenwet volgt dat de beoordeling van de in artikel 9ter, 

§1 vermelde risico’s toekomt aan de ambtenaar-geneesheer die door de minister c.q. staatssecretaris is 

aangesteld en uit het bepaalde in artikel 9ter, §3, 4° van de vreemdelingenwet blijkt dat de gemachtigde 

van de minister c.q. staatssecretaris de aanvraag onontvankelijk verklaart indien de ambtenaar-

geneesheer in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals 

voorzien in artikel 9ter, §1 van de vreemdelingenwet die aanleiding kan geven tot het bekomen van een 

verblijfsmachtiging om medische redenen. 

 

Met de thans bestreden beslissing wordt de verblijfsaanvraag van de verzoekende partijen met 

toepassing van voormeld artikel 9ter, §3, 4° van de vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard. Hiertoe 

wordt verwezen naar het advies van de ambtenaar-geneesheer van 13 april 2016 dat luidt als volgt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag om evaluatie van het standaard medisch getuigschrift voorgelegd door 
voornoemde 
persoon in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 
24.11.2015. 
 
Uit het standaard medisch getuigschrift (SMG) d.d. 22/09/2015 blijkt dat betrokkene leed aan een 
depressieve decompensatie met veel lichamelijke en psychische klachten. Deze problematiek houdt 
evenwel, ook zonder behandeling, geen gevaar in voor het leven en de fysieke integriteit van 
betrokkene. Het betreft hier geen kritieke gezondheidstoestand en evenmin een zeer vergevorderd 
stadium van ziekte. Er is geen nood aan hospitalisatie met permanent medische toezicht. De 
aandoening vereist geen dringende maatregelen zonder dewelke er acuut levensgevaar zou kunnen 
ontstaan. De aangehaalde psychologische toestand van betrokkene wordt trouwens nergens bevestigd 
door overtuigende onderzoeken of specialistische verslagen . Het is in casu volstrekt onduidelijk op 
grond waarvan de arts tot de conclusie komt dat er sprake is van de depressieve toestand. We 
beschikken over geen enkele bewijs dat de aangehaalde antidepressiva en analgetica wel degelijk 
voorgeschreven worden of ingenomen worden door betrokkene. De werking hiervan is trouwens enkel 
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symptomatisch en niet essentieel. Uit de voorliggende attesten blijkt dan ook geenszins een 
tegenaanwijzing voor terugkeer naar land van herkomst of het land waar betrokkene verblijft. 
 
Ik stel bijgevolg vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte die een risico inhoudt voor het leven 
of de fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling in 
het land van herkomst of het land waar de betrokkene verblijft (een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid 
van Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980) en die aanleiding kan geven tot het bekomen van 
een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel.” 

 

4.6. De Raad wijst er op dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet inhoudt dat er enerzijds gevallen zijn 

van een vreemdeling die actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een 

gevaar oplevert voor zijn fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting 

van de fysieke integriteit moet imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te 

reizen. Anderzijds is er het geval van de vreemdeling waarbij er actueel geen reëel risico is voor diens 

leven of fysieke integriteit en die dus in principe kan reizen maar die, indien er geen adequate 

behandeling voorhanden is voor zijn ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij 

verblijft, het risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling.  

 

Echter werd in casu de aandoening van de tweede verzoekende partij getoetst aan beide 

toepassingsgevallen. In het advies werd enerzijds, betreffende het eerste toepassingsgeval van artikel 

9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet, gesteld dat de aandoening van de tweede verzoekende 

partij actueel, zelfs zonder behandeling, geen gevaar inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van 

de betrokkene, waarbij de ambtenaar-geneesheer er op wijst dat het hier geen kritieke 

gezondheidstoestand betreft en evenmin een zeer vergevorderd stadium van ziekte alsook dat er geen 

nood is aan hospitalisatie met permanent medisch toezicht en de aandoening geen dringende 

maatregelen vereist zonder dewelke er acuut levensgevaar zou kunnen ontstaan. Anderzijds motiveert 

de ambtenaar-geneesheer, met betrekking tot het tweede toepassingsgeval van artikel 9ter, §1, eerste 

lid van de vreemdelingenwet, dat de aangehaalde psychologische toestand nergens bevestigd wordt 

door overtuigende onderzoeken of specialistische verslagen en het volstrekt onduidelijk is op grond 

waarvan de arts tot de conclusie komt dat er sprake is van een depressieve toestand, dat er geen enkel 

bewijs is dat de aangehaalde antidepressiva en analgetica wel voorgeschreven of ingenomen worden, 

dat de werking hiervan trouwens enkel symptomatisch is en niet essentieel. De ambtenaar-geneesheer 

meent dan ook dat uit het voorgelegde attest geen tegenaanwijzing blijkt voor een terugkeer naar het 

herkomstland 

 

4.7. Hieruit blijkt ook dat de ambtenaar-geneesheer de twee toepassingsgevallen los van elkaar heeft 

onderzocht. De verzoekende partijen kunnen niet ernstig voorhouden, gelet op de duidelijke 

bewoordingen van het medisch advies van 13 april 2016, dat zij het standpunt van de ambtenaar-

geneesheer niet hebben begrepen, noch dat de ambtenaar-geneesheer enkel uiteenzet dat er geen 

sprake is van een direct levensbedreigende aandoening met vermelding dat de gezondheidstoestand 

niet kritiek is. Uit de door de ambtenaar-geneesheer gegeven motieven blijkt duidelijk dat zij de 

aandoening van de tweede verzoekende partij niet enkel beoordeeld heeft vanuit het eerste 

toepassingsgeval, zodat zij geenszins ernstig kunnen voorhouden dat de verwerende partij zich er 

gemakkelijk vanaf maakte door enkel vast te stellen dat de ziekte van de tweede verzoekende partij 

volgens het medisch dossier geen reëel risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit.  

 

4.8. De verzoekende partijen vragen zich af waarom de verwerende partij oordeelde dat de ziekte van 

de tweede verzoekende partij volgens het medisch dossier geen reëel risico inhoudt voor haar leven of 

fysieke integriteit, dat ook een blik op de gesloten omslag alwaar het waarom zou moeten worden 

verhuld, geen verheldering brengt, dat de ambtenaar-geneesheer in het advies enkel stelt dat de 

aandoening niet kan beschouwd worden als direct levensbedreigend, doch dat hier opnieuw het waarom 

ontbreekt, dat er een schending van de materiële motiveringsplicht voorligt daar de motieven, zijnde het 

waarom, in de beslissing dienen veruitwendigd te worden, dat zij medische attesten hebben voorgelegd 

en de aandoeningen in het bijhorend verzoekschrift uitvoerig hebben beschreven, dat door enkel te 

motiveren dat de aandoening niet levensbedreigend is zonder uit te leggen waarom deze niet 

levensbedreigend is, de motiveringsplicht schendt.  

 

In zoverre de verzoekende partijen zouden menen dat de motieven dienen veruitwendigd te worden in 

de bestreden beslissing zelf, kan verwezen worden naar wat hieromtrent wordt gesteld onder punt 4.2. 
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Voorts kunnen de verzoekende partijen niet gevolgd worden waar zij menen dat uit het medisch advies 

ook niet blijkt waarom de ziekte van de tweede verzoekende partij geen reëel risico inhoudt voor haar 

leven of fysieke integriteit. In het medisch advies van 13 april 2016 wordt immers duidelijk aangegeven 

dat de aandoening geen kritieke gezondheidstoestand betreft en evenmin een zeer vergevorderd 

stadium van de ziekte alsook dat er geen nood is aan hospitalisatie met permanent medisch toezicht en 

de aandoening geen dringende maatregelen vereist zonder dewelke er acuut levensgevaar zou kunnen 

ontstaan. De verzoekende partijen kunnen dan ook niet dienstig voorhouden dat zij niet begrijpen op 

welke feitelijke gegevens de bestreden beslissing is gesteund. Door enkel er op te wijzen dat zij 

medische attesten hebben voorgelegd en de aandoeningen in het bijhorend verzoekschrift uitvoerig 

hebben beschreven, tonen de verzoekende partijen geenszins aan dat deze vaststellingen foutief zijn. 

Evenmin tonen zij aan dat op grond van deze vaststellingen de ambtenaar-geneesheer op kennelijk 

onredelijke wijze tot de conclusie kwam dat de aangehaalde problematiek geen gevaar inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit.  

 

4.9. Waar de verzoekende partijen zich afvragen of de verwerende partij tevens onderzocht heeft of er 

een adequate behandeling mogelijk is in het herkomstland en van mening zijn dat er dient gekeken te 

worden of er wel een mogelijkheid is tot behandeling in het herkomstland, dat de verwerende partij 

diende na te gaan of de tweede verzoekende partij in haar herkomstland over de nodige medische 

zorgverstrekking kan beschikken, dat indien dit niet onderzocht is, er een manifeste schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel aan de orde is, zoals in casu, kunnen zij niet gevolgd worden.  

 

De Raad stelt vast dat de ambtenaar-geneesheer vaststelt dat er dat de aangehaalde psychologische 

toestand van de tweede verzoekende partij nergens wordt bevestigd door overtuigende onderzoeken of 

specialistische verslagen en dat het volstrekt onduidelijk is op grond waarvan de arts tot de conclusie 

komt dat er sprake is van deze depressieve toestand, dat hij over geen enkel bewijs beschikt dat de 

aangehaalde antidepressiva en analgetica wel degelijk voorgeschreven worden of ingenomen worden 

door de tweede verzoekende partij, zodat uit het voorliggende attest niet blijkt dat er tegenaanwijzingen 

zijn voor een terugkeer naar het herkomstland en er kennelijk geen sprake is van een ziekte die een 

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

behandeling is in het land van herkomst.  

 

Het is vooreerst niet kennelijk onredelijk dat de ambtenaar-geneesheer, ter bevestiging van het bestaan 

van een aandoening of ziekte die een zekere vorm van ernst vertoont, overtuigende onderzoeken of 

specialistische verslagen vereist, minstens tonen de verzoekende partijen dit niet aan. De verzoekende 

partijen weerleggen niet dat dergelijke onderzoeken of verslagen niet werden bijgebracht, noch – zoals 

blijkt uit wat volgt (punt 4.10.) – dat het volstrekt onduidelijk is op grond waarvan de arts tot de conclusie 

komt dat er sprake is van deze depressieve toestand, noch dat de ambtenaar-geneesheer over geen 

enkel bewijs beschikt dat de aangehaalde antidepressiva en analgetica wel degelijk voorgeschreven 

worden of ingenomen worden door de tweede verzoekende partij. De verzoekende partijen tonen dan 

ook niet aan dat de ernst van de aandoening door de ambtenaar-geneesheer kon worden vastgesteld. 

De loutere stelling in het verzoekschrift dat in het “verzoekschrift” (waarschijnlijk wordt de aanvraag 

beoogd) duidelijk de ernst van de aandoening staat vermeld, doet aan voorgaande vaststellingen geen 

afbreuk. Overigens kunnen de verzoekende partijen, betreffende het bestaan van een aandoening of 

een ziekte die een zekere vorm van ernst vertoont, niet dienstig verwijzen naar hun initiële aanvraag, 

daar deze aanvraag werd opgesteld door hun advocaat, zo blijkt uit de handtekening op de aanvraag, 

en geenszins door de behandelende arts. De tekst van de aanvraag betreft dan ook geen medisch 

oordeel van de behandelende arts. Het komt de ambtenaar-geneesheer toe om onder meer de ziekte, 

haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling zoals vermeld in het medische 

getuigschrift, te beoordelen (artikel 9ter, §1, vijfde lid vreemdelingenwet). De Raad wijst er dan ook op 

dat de ambtenaar-geneesheer voor het opstellen van zijn advies, en meer bepaald wat het risico betreft 

dat de ingeroepen aandoeningen inhouden, enkel rekening dient te houden met de bij de aanvraag 

voorgelegde medische gegevens en niet met bepaalde stellingnames die de verzoekende partijen zelf of 

hun advocaat ter zake innamen in de aanvraag om machtiging tot verblijf. 

 

In die optiek, en bij gebrek aan enig concreet argument van de verzoekende partijen dat daarover 

anders zou doen denken, is niet aangetoond dat het kennelijk onredelijk zou zijn om vast te stellen dat 

uit het voorliggende attest niet blijkt dat er tegenaanwijzingen zijn voor een terugkeer naar het 

herkomstland en er kennelijk geen sprake is van een ziekte die een reëel risico inhoudt op een 

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

herkomst. 
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Nu uit het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer duidelijk blijkt dat hij meent dat de 

aangehaalde psychologische toestand van de verzoekende partij nergens bevestigd wordt door 

overtuigende onderzoeken of specialistische verslagen en het volstrekt onduidelijk is op grond waarvan 

de behandelend arts tot de conclusie komt dat er sprake is van deze depressieve toestand alsook dat hij 

over geen enkel bewijs beschikt dat de aangehaalde antidepressiva en analgetica wel degelijk 

voorgeschreven worden of ingenomen worden door de tweede verzoekende partij, ziet de Raad ook niet 

in waarom de ambtenaar-geneesheer nog de behandelingsmogelijkheden van deze aandoening zou 

moeten onderzoeken.  

 

Immers blijkt uit de vaststellingen in punt 4.6. en punt 4.7. dat de ambtenaar-geneesheer wel degelijk 

heeft onderzocht of de tweede verzoekende partij lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het 

herkomstland, waarbij zij nagaat of de in de voorliggende medische verslagen beschreven aandoening 

ernstig is en zo ja, of de voorliggende medische behandelingen noodzakelijk zijn. Immers wanneer voor 

een beschreven aandoening een zeker vorm van ernst ontbreekt of geen medische behandeling (meer) 

nodig of noodzakelijk wordt geacht, dient de ambtenaar-geneesheer geen verder onderzoek te 

verrichten naar de behandeling in het land van herkomst. Wanneer de ambtenaar-geneesheer aldus 

oordeelt dat een ziekte of aandoening een zekere vorm van ernst ontbeert of voor een bepaalde ziekte 

of aandoening geen noodzaak (meer) blijkt aan behandeling en de behandeling aldus niet weerhouden 

wordt, dient hij, bij het onderzoek of een verzoekende partij lijdt aan een ziekte die een reëel risico 

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

bestaat in het herkomstland, geen onderzoek te verrichten naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid 

van de voorgeschreven behandelingen in het herkomstland.  

 

4.10. Ook waar de verzoekende partijen betogen dat de bestreden beslissing steunt op incorrecte 

vaststellingen door de ambtenaar-geneesheer, gezien deze stelt dat het in casu volstrekt onduidelijk is 

op grond waarvan de arts tot de conclusie komt dat er sprake is van de depressieve toestand, kan zij 

niet gevolgd worden. De verzoekende partijen menen dat uit het standaard medisch getuigschrift van 22 

september 2015, dat zij voegden bij hun aanvraag, het tegendeel blijkt, daar de behandelende arts heeft 

vastgesteld dat de tweede verzoekende partij wel degelijk lijdt aan depressieve compensatie met veel 

lichamelijke en psychische klachten en deze verder dienen behandeld te worden. Gelet op het feit dat er 

in het voornoemde standaard medisch getuigschrift enkel melding wordt gemaakt van depressieve 

decompensatie met veel lichamelijke en psychische klachten door traumatische ervaring in Iran, waarbij 

geenszins wordt verduidelijkt waaruit deze lichamelijke en psychische klachten bestaan en niet wordt 

verwezen naar overtuigende onderzoeken of specialistische verslagen, en deze ook niet werden 

gevoegd, stelt de Raad vast dat de verzoekende partijen, door enkel te verwijzen naar het standaard 

medische getuigschrift, geenszins aantonen dat de ambtenaar-geneesheer foutief of op kennelijk 

onredelijke wijze oordeelde dat het in casu volstrekt onduidelijk is op grond waarvan de arts tot de 

conclusie komt dat er sprake is van de depressieve toestand. 

 

Door er enkel op te wijzen dat de behandelende arts stelde dat de klachten verder dienen behandeld te 

worden, tonen de verzoekende partijen niet aan dat de ambtenaar-geneesheer op grond van onjuiste 

feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat het in casu volstrekt onduidelijk 

is op grond waarvan de (behandelende) arts tot de conclusie komt dat er sprake is van de depressieve 

toestand en dat hij over geen enkel bewijs beschikt dat de aangehaalde antidepressiva en analgetica 

wel degelijk voorgeschreven worden of ingenomen worden door de tweede verzoekende partij. Met een 

dergelijke summiere uiteenzetting doen de verzoekende partijen niets meer dan te kennen geven dat zij 

het niet eens zijn met de beoordeling door de ambtenaar-geneesheer van de door hen voorgelegde 

medische stukken, zonder evenwel de onjuistheid van de motieven aan te tonen. 

 

Hierbij moet verder ook worden benadrukt dat zelfs wanneer een arts in België stelt dat hij de 

behandeling van een bij een vreemdeling vastgestelde aandoening vereist acht, dit niet impliceert dat de 

door de verwerende partij aangestelde ambtenaar-geneesheer, rekening houdende met de aard en de 

ernst van de aandoening die werd vastgesteld, niet zou vermogen te oordelen dat indien de betrokken 

vreemdeling deze behandeling niet zou kunnen verkrijgen in haar land van herkomst zij hierdoor niet in 

een onmenselijke of vernederende situatie zal terechtkomen of dat de bevindingen van beide artsen niet 

met elkaar overeenstemmen. Het toetsingscriterium dat door de behandelende arts en de ambtenaar-

geneesheer wordt gehanteerd, is immers verschillend. De behandelende arts oordeelt welke medische 

ondersteuning zijn patiënt in België nodig heeft om een medisch probleem zo snel mogelijk op te lossen 

of de hinder die een medisch probleem veroorzaakt zo veel mogelijk te beperken en de ambtenaar-



  

 

 

RvV  X - Pagina 12 

geneesheer oordeelt of is voldaan aan de in artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet 

gestelde vereisten.  

 

De Raad benadrukt voorts ook dat het gegeven dat het advies van de ambtenaar-geneesheer niet 

geheel in overeenstemming zou zijn met de door verzoekende partijen neergelegde medische stukken 

en dat de verzoekende partijen het niet eens zijn met de beoordeling door de arts-adviseur, op zich nog 

niet kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Wanneer een verblijfsaanvraag in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet wordt afgewezen, is dit immers veelal het geval 

omdat het advies van de ambtenaar-geneesheer inhoudelijk anders is dan de door de aanvrager ter 

ondersteuning van haar aanvraag neergelegde medische attesten (RvS 31 mei 2011, nr. 213.594). 

 

4.11. De verzoekende partijen maken door het enkel verwijzen naar hun aanvraag en het door hen 

voorgelegde standaard medische getuigschrift niet aannemelijk dat de tweede verzoekende partij, indien 

zij niet aan de nodige medicijnen kan geraken, lijdt aan een aandoening zoals vermeld in artikel 9ter, §1 

van de vreemdelingenwet. Zoals reeds uiteengezet, tonen zij geenszins aan dat de motieven van het 

medisch advies van 13 april 2016 foutief of kennelijk onredelijk zijn.  

 

De verzoekende partijen stellen dat er geen afdoende motivering is waarom de verwerende partij haar 

aanvraag niet ten gronde zou moeten beoordelen, dan wel enig onderzoek zou uitvoeren, doch tonen 

hiermee geenszins aan op welke wijze deze motivering niet afdoende zou zijn. Zij tonen geenszins aan 

dat de motieven foutief of kennelijk onredelijk zijn.  

 

4.12. De verzoekende partijen maken derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden 

beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt.  

 

De schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan de schending eveneens wordt aangevoerd, legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De 

verzoekende partijen voeren geen andere argumenten aan dan deze die hoger werden besproken zodat 

hun grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

Voor het overige laten de verzoekende partijen na aan te geven welke andere beginselen van behoorlijk 

bestuur of algemene rechtsbeginselen ze geschonden achten en de wijze waarop de bestreden 

beslissing andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Een middel dat gesteund is op de 

schending van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere aanduidingen 

worden verschaft, is onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78 751). Dit onderdeel van het middel is 

derhalve onontvankelijk. 

 

Het beginsel van de rechten van de verdediging is in principe niet van toepassing op een 

administratieve procedure. De rechten van de verdediging in administratiefrechtelijke zaken zijn enkel 

van toepassing in tuchtzaken, doch niet op zuiver administratiefrechtelijke beslissingen die worden 

genomen in het raam van de vreemdelingenwet (RvS 3 november 2003, nr. 124.957). De verzoekende 

partijen kunnen zich niet dienstig op dit beginsel beroepen. Bovendien verzuimen zij ook om toe te 

lichten waarom of op welke wijze de thans bestreden beslissing de rechten van verdediging zou 

schenden. Ook op dit punt is het middel bijgevolg onontvankelijk. 

 

4.13. Tot slot wijst de Raad er op dat de thans bestreden beslissing geen terugkeerverplichting oplegt 

zodat niet kan worden ingezien hoe de loutere afwijzing van een verblijfsaanvraag zou kunnen strijden 

met artikel 3 van het EVRM.  

 

De vaststelling dringt zich voorts op dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet minstens ten dele 

overeenstemt met de inhoud van artikel 3 van het EVRM (RvS 29 januari 2014, nr. 226.251).  

 

Er wordt benadrukt dat volgens het EHRM socio-economische of humanitaire omstandigheden in het 

land van bestemming enkel aanleiding kunnen geven tot een non-refoulement verplichting in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden waar de humanitaire redenen tegen verwijdering klemmend zijn (EHRM 

2 april 2013, nr. 27725/10, Samsam Mohammed Hussein e.a. v. Nederland en Italië (ontvankelijkheids-
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beslissing); EHRM 9 april 2013, nr. 70073/10 en 44539/11, H. en B. v. Verenigd Koninkrijk, par. 114). 

Dezelfde hoge drempel wordt gehanteerd met betrekking tot vreemdelingen die zich beroepen op hun 

medische toestand en het gebrek aan medische en sociale zorg in het land van terugkeer, waarbij het 

EHRM oordeelt dat enkel “in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de humanitaire redenen die pleiten 

tegen de uitwijzing dwingend zijn”, een schending van artikel 3 EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 

mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42). Uit de rechtspraak van het Hof volgt dat daarbij allereerst 

dient vast te staan dat het een medische aandoening betreft die een voldoende ernst heeft, met name 

een ernstige, van oorsprong natuurlijke fysieke of mentale ziekte die lijden, pijn en een verminderde 

levensverwachting kan veroorzaken. Het EHRM heeft in zijn arrest Paposhvili t. België van 13 

December 2016 (Grote Kamer) verder verduidelijkt dat deze “zeer uitzonderlijke gevallen” zich niet enkel 

kunnen voordoen wanneer er sprake is van een imminente dood, zoals in de zaak D t. het Verenigd 

Koninkrijk, doch ook in die gevallen waarin bij uitwijzing van een ernstig zieke vreemdeling er 

substantiële gronden zijn om aan te nemen dat hij of zij, hoewel er geen imminent levensgevaar is, bij 

gebreke van beschikbaarheid of toegankelijkheid van een adequate behandeling in het ontvangende 

land dreigt te worden blootgesteld aan een ernstige, snelle en onherstelbare achteruitgang in zijn of 

haar gezondheidstoestand die resulteert in intens lijden of een ernstige beperking van de 

levensverwachting (“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”).  

 

In casu blijkt niet dat dergelijke dwingende humanitaire redenen voorliggen. De verzoekende partijen 

tonen immers niet aan dat de ernst van de aandoening door de ambtenaar-geneesheer kon worden 

vastgesteld. De verzoekende partijen slagen er niet in de motieven weergegeven in het medisch advies 

te weerleggen. In deze omstandigheden blijkt niet dat de thans voorliggende zaak wordt gekenmerkt 

door de vereiste dwingende humanitaire redenen en de verzoekende partijen zich dienstig kunnen 

beroepen op een schending van artikel 3 van het EVRM. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

4.14. Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 
5. Korte debatten 
 
De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 
beslissing kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 
koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 
nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 
gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 
door de verwerende partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 

Enig artikel 
 
De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
 
 
 
 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig september tweeduizend 
zeventien door: 
 
mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
K. VERHEYDEN N. VERMANDER 
 


