
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 193 159 van 5 oktober 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 12 mei 2017 heeft 

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

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

van 7 april 2017 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 

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

van vreemdelingen 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 27 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 augustus 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. TYTGAT, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS 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. Verzoekster diende op 31 januari 2017 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. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de staatssecretaris) nam op 7 april 2017 een beslissing waarbij de aanvraag, vermeld in punt 

1.1., onontvankelijk werd verklaard.  

Dit is de bestreden beslissing, die op 14 april 2017 aan verzoekster ter kennis werd gebracht en waarvan 

de motieven luiden als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

31.01.2017 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

V.(…), K.(…) (R.R.: (…)) geboren te (…) op (…) 

V.(…) M.(…) (R.R. (…)) geboren te (…)  

adres: (…)  

nationaliteit: Albanië 

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 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. 4.4.2017 (zie gesloten omslag in ^ge) 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 

 

2.1. Aan verzoekster 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 verzoekster te 

leggen. 

 

2.2. In haar verzoekschrift deelt verzoekster mee dat zij kiest voor het Frans als taal van de rechtspleging.  

 

2.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) wijst erop dat het gebruik van de talen 

in de rechtspleging niet ter vrije keuze staat van de partijen maar op dwingende wijze geregeld wordt door 

artikel 39/14 van de vreemdelingenwet. Deze wetsbepaling luidt als volgt: 

 

“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4, worden de 

beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werking het ganse land bestrijkt krachtens de 

wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun binnendiensten. 

Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet voorschrijft, geschiedt de behandeling in de 

taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd ingediend” 

 

2.4. Aangezien de bestreden beslissing een antwoord betreft op een aanvraag om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet die tijdens de asielprocedure werd ingediend, diende 

het bestuur bij de behandeling van de aanvraag in toepassing van artikel 51/4, §3, van de 

vreemdelingenwet de taal van de asielprocedure, in casu het Nederlands, te gebruiken. De bestreden 

beslissing diende zodus in het Nederlands te worden opgesteld.  

 

2.5. Artikel 39/14 van de vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat voorzien is in 

artikel 53 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Uit de voorbereidende 

werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van 

een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 107), blijkt dat, 

aangezien de regeling inzake het taalgebruik voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen naadloos 

aansluit bij die welke thans geldt voor de Raad van State, deze regelingen op dezelfde wijze dienen te 

worden geïnterpreteerd. Bijgevolg verplicht voornoemde bepaling de Raad, voor zijn arresten, gebruik te 

maken van de taal van de akte waarvan de vernietiging gevorderd wordt (Les Novelles, deel IV, 737). 

Bijgevolg dient het Nederlands in casu als taal van de rechtspleging te worden gehanteerd. 
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van het beginsel van non-refoulement uit 

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). Verzoekster formuleert haar grief als volgt: 

 

“La ‘motivation’ en annexe de la décision contestée ne met pas le diagnostic en doute, et précise même 

que des traitements sont possible. 

Elle précise dans la ‘motivation’ que les traitements possibles sont les suivants : 

(…) 

Elle admet implicitement que la prothèse totale de la hanche (PTH) est une solution adéquate dans les 

cas les plus graves. 

La requérante ne peut plus se déplacer que dant un fauteuil roulant alors qu’un prothèse totale de la 

hanche pourrait lui rendre sa mobilité pour une durée d’au moins 15 ans. 

L’exéction de la décision attaquée serait contraire à la bonne application du principe de non-refoulement 

et de l’article 3 de la CEDH. 

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 

On ne peut pas attendre d’une personne qui, à 61 ans, se voit condamnée à passer le reste de sa vie en 

chaise roulante et à dépendre d’une autre personne du matin au soir et du soir au matin, qu’elle rentre 

volontairement dans son pays d’origine sans avoir, au préalable, subi le traitement qu qui permettra de 

recouvrer sa mobilité. 

Vu la compétence de pleine juridiction du CCE qui, en cas de recours réexamine la demande au fonds, 

l’exécution de la décision attaquée de la partie adverse obligerait la partie requérante qui a introduit 

régulièrement un recours à rentrer dans son pays d’origine sans attendre l’arrêt du Conseil du Contentieux 

des Etrangers, ce qui annihilerait l’effet suspensif de ce recours et de cette demande : 

Que le premier moyen es sérieux et manifestement fondé." 

 

In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het 

vertrouwensbeginsel en van de motiveringsplicht als beginselen van behoorlijk bestuur. Verzoekster stelt 

in haar tweede middel het volgende: 

 

“En ce que la décision attaquée du 7 avril 2017 par la partie adverse stipule en français: 

(…) 

L’annexe, rédigée en néerlandais, précise : 

(…) 

Alors que : 

1. Quant à la forme : 

- En renvoyant à l'avis, rédigé en néerlandais, la décision attaquée intègre cet avis dans la décision 

attaquée et prend une décisions bilingue. 

- Dans cette forme, une telle décision est contraire à l'usage des langues dans une décision 

administrative. 

2. Quant au fond : 

La décision attaquée ; 

- ne met pas en doute, le diagnostic de coxarthrose bilatérale ; 

- se contente, toutefois, d'énumérations épidémiologiques statistiques de la maladie sans prendre la 

peine de faire examiner la patiente, en particulier afin de vérifier concrètement la gravité de son cas ; 

- admet que la prothèse de la hanche est un traitement adéquat pour les cas les plus graves de 

coxarthrose bilatérale, mais n'examine pas l'utilité dans le cas concret de la patiente-requérante; 

- omet d'examiner l'accès à ce traitement adéquat pour la requérante dans sa région d'origine ou de 

réfuter cette absence d'accès ; 

Le ministre ou son délégué ne pouvait pas déclarer irrecevable la demande de la requérante sans 

examiner dans quelle mesure la délivrance d'une décision de régularisation humanitaire peut remédier à 

la situation invalidante de la requérante et lui éviter un traitement dégradant. 

Le principe de bonne administration impose au pouvoir exécutif et à l'autorité administrative, dont la partie 

adverse, de préparer et d'agir et de motiver suffisamment consciencieusement ses décisions et d'ainsi ne 

pas mettre en péril la sécurité juridique, obligation à laquelle n'a pas satisfait la partie adverse dans la 

décision attaquée, vu que la législation invoquée ne prévoit nullement l'obligation de irrecevable la 

demande de régularisation humanitaire sans avoir, au préalable, examiner la situation concrète de la 

patiente et l'impossibilité pour elle de remédier à cette situation de manière effective dans sa région 

d'origine. 
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Qu'en motivant de la sorte la décision attaquée, la partie adverse introduit une obligation absolue de 

déclarer irrecevable la demande que l'article 9ter de la loi des étrangers ne prévoit pas dans ce cas concret 

; 

Qu'en agissant de la sorte, la partie adverse viole l'obligation de préparation avec soin ; 

Qu'en agissant de la sorte, la partie adverse viole manifestement le "zorgvuldigheidsbeginsel", puisque la 

partie requérante, en l'absence du motif l'obligeant à déclarer irrecevable la demande dans son cas 

concret, pouvait espérer rester sur le territoire tant que son traitement n'est pas terminer. 

Que par cette motivation illégale, la partie requérante est victime de sa confiance légitime ; 

Que le deuxième moyen est manifestement fondé. 

La partie requérante estime que les moyens sont sérieux." 

 

3.2. Beide door verzoekster aangehaalde middelen worden voor het overige, omwille van hun inhoudelijke 

verwevenheid, gezamenlijk behandeld. 

 

3.3. Waar verzoekster in haar tweede middel voorhoudt dat er sprake is van een miskenning van de 

taalwetgeving in bestuurszaken omdat de kennisgeving van de bestreden beslissing in het Frans heeft 

plaatsgevonden, terwijl de motivering in de Nederlandse taal werd opgesteld, verwijst de Raad naar wat 

hierboven (zie punt 2.4.) werd gesteld. Aangezien verzoekster verblijft in het Fedasil-centrum in Jumet, 

vond de kennisgeving plaats in de Franse taal. Er kan niet worden vastgesteld dat er een miskenning zou 

zijn van de taalwetgeving in bestuurszaken. 

 

3.4. Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur 

krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 

93.104). 

 

3.5. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

3.6. De materiële motiveringsplicht houdt in dat er voor elke administratieve beslissing rechtens 

aanvaardbare motieven moeten bestaan. Dit betekent onder meer dat die motieven steunen op werkelijke 

bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. 

Bovendien moet de overheid de gegevens die in rechte en in feite juist zijn, correct beoordelen en op 

grond van deze gegevens in redelijkheid tot een beslissing komen (RvS 18 december 2013, nr. 225.875). 

 

3.7. In weerwil van verzoeksters beweringen in haar eerste middel beschikt de Raad te dezen niet over 

‘volheid van rechtsmacht’, maar treedt hij slechts op als annulatierechter, waarbij hij belast is met een 

wettigheidstoetsing en het hem niet toekomt het feitenonderzoek over te doen en, wat de appreciatie van 

de zaak betreft, zich in de plaats te stellen van het bestuur (RvS 16 juni 2011, nr. 213.887) 

 

3.8. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 9ter van de vreemdelingenwet als haar 

juridische grondslag, meer in het bijzonder artikel 9ter, §3, 4°, van de vreemdelingenwet. Deze 

wetsbepaling luidt als volgt: 

 

“§ 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; 

(…)” 

 

Een ziekte, zoals voorzien in artikel 9ter, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet, is 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”. 
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3.9. Blijkens het administratief dossier baseerde verzoekster zich bij haar aanvraag om machtiging tot  

verblijf van 31 januari 2017 op ‘coxartrose’ aan beide heupen die symptomatisch wordt behandeld met 

pijnstillers en ontstekingsremmers. 

 

3.10. In de bestreden beslissing, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt 

verklaard, wordt verwezen naar het medische advies van de arts-adviseur van 4 april 2017, dat samen 

met de bestreden beslissing aan verzoekster ter kennis werd gebracht en er integraal deel van uitmaakt. 

In het medisch advies wordt het volgende gesteld: 

 

“Geachte mevrouw, 

V.(…), K.(…) (R.R.: (…)) 

Vrouwelijk 

nationaliteit: Albanie 

geboren te (…) op (…) 

Artikel 9ter §3 - 4° 

lk 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 31.01.2017. 

Uit het standaard medisch getuigschrift en de medische stukken: 

• SMG d.d. 12/01/2017 van Dr. M.J. Z., huisarts 

• Aanvraag voor radiologisch onderzoek van de knieën d.d. 10/01/2017 van Dr. A. M., kinderorthopedist 

• Afspraakbevestiging voor medische beeldvorming d.d. 10/01/2017, waarvan akte 

• Medisch verslag d.d. 10/01/2017 van Dr. A. M. 

Uit de voorgelegde medische stukken weerhoud ik dat het gaat om een 62-jarige vrouw met bilatérale 

coxartrose (versleten heupgewrichten) en bilatérale luxatie (ontwrichting) van het heupgewricht als 

gevolg, die op 18/11/2016 tot België is kunnen reizen. 

Mevr. V.(…) krijgt pijnstillers en een ontstekingsremmer. 

Bespreking 

De belangrijkste oorzaak van kraakbeenslijtage in het heupgewricht is de leeftijd: naarmate mensen ouder 

worden stijgt het risico op artrose aanzienlijk. Ongeveer 80% van de bevolking ouder dan 70 jaar heeft 

artrose, maar niet iedereen heeft klachten. Coxartrose komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en 

ontwikkelt zich vooral bij ouderen boven de 55 jaar. 

Coxartrose kenmerkt zich doordat de bewegingen van het heupgewricht pijnlijk zijn. Over het algemeen 

wordt er pijn in de lies en/of de bilstreek gevoeld. Vaak is er ook een uitstraling naar het bovenbeen en de 

knie. Daarnaast kan het gewricht stijf of stram aanvoelen. 

Afhankelijk van de ernst van de aandoening zijn er meerdere opties voor wat betreft de behandeling: 

- Pijnstillers/ontstekingsremmers (de behandeling die Mevr. V.(…) momenteel heeft) 

- Manuele en/of oefentherapie: de resultaten met kine zijn voor coxartrose eerder beperkt. 

Viscosuppleantie: injecties in het heupgewricht met hyaluronzuur kunnen verdere slijtage afremmen. 

Deze injecties kunnen meermaals toegepast worden. 

- Totale heupprothese (THP) 

(https://www.bewegenzondèrpiin.com/artrose-heup/ ) 

Besluit ' 

Mevr. V.(…) lijdt aan een normale ouderdomsaandoening voor haar leeftijd en wordt enkel symptomatisch 

behandeld met pijnstilling. Uit de voorgelegde medische stukken blijkt dat er nog een verdere 

oppuntstelling van het beleid bezig is, maar momenteel moet ik vaststellen dat er kennelijk geen sprake 

is van een ziekte die een risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit of die een reëel risico inhoudt 

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

van herkomst of het land waar zij 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.” 

3.11. Het onderzoek en de appreciatie van de door de vreemdelingen aangebrachte medische gegevens 

behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer en het komt de Raad niet toe de 

beoordeling van de ambtenaar-geneesheer te betwisten (RvS 15 januari 2014, nr. 10.218 (c)). 

 

3.12. Samen met verzoekster stelt de Raad vast dat de diagnose ‘coxartrose’ niet in twijfel wordt getrokken 

en dat de arts-adviseur in zijn advies een opsomming geeft van de behandelingsopties voor deze 

aandoening.  

 

In haar eerste middel verwijst verzoekster naar de totale heupprothese die in het advies wordt vermeld, 

maar waarvoor blijkbaar enkel in de meest ernstige gevallen wordt geopteerd. In het advies wordt echter 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

duidelijk aangestipt dat verzoekster enkel de behandeling krijgt met pijnstillers en ontstekingsremmers, 

hetgeen een belangrijke indicatie vormt voor de beperkte ernst van haar problematiek. Uit de door 

verzoekster aangeleverde medische attesten kan geenszins worden afgeleid dat zij haar mobiliteit enkel 

zou kunnen terugwinnen door middel van een heupprothese, zoals zij in haar eerste middel suggereert. 

De arts-adviseur ging geenszins kennelijk onredelijk te werk door op grond van de vaststelling dat er enkel 

sprake is van een symptomatische behandeling met pijnstilling voor haar ouderdomsverschijnsel, te 

concluderen dat “er kennelijk geen sprake is van een ziekte die een risico inhoudt voor haar leven of 

fysieke integriteit of die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is in haar land van herkomst of het land waar zij verblijft”. 

 

3.13. De Raad wijst erop dat uit artikel 9ter van de vreemdelingenwet geenszins de algemene wettelijke 

verplichting voortvloeit om steeds en ongeacht de concrete medische problematiek waarop de aanvraag 

gebaseerd is, de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van 

herkomst te onderzoeken. Een dergelijk onderzoek dient slechts te gebeuren indien de arts-adviseur van 

oordeel zou zijn dat bij het ontbreken van een adequate behandeling in zijn land van herkomst de 

aanvrager een reëel risico loopt op een onmenselijke en vernederende behandeling. Verzoekster verwijt 

de arts-adviseur een onzorgvuldig onderzoek, maar hierbij dient te worden geduid dat het onderzoek aan 

het lichaam en het raadplegen van deskundigen, zoals bedoeld in artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de 

vreemdelingenwet, louter facultatief is (cf. ook Parl.St., Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 35). In 

onderhavig geval blijkt uit het hierboven weergegeven advies dat de arts-adviseur vaststelde dat 

verzoekster lijdt aan een normale ouderdomsaandoening die kennelijk niet kan worden beschouwd als 

een ziekte, zoals voorzien in artikel 9ter, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet, zodat de gemachtigde 

van de staatssecretaris de aanvraag op grond van artikel 9ter, §3, 4°, van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk diende te verklaren. In tegenstelling tot wat verzoekster in haar middel beweert, bevat 

artikel 9ter, §3, 4°, van de vreemdelingenwet wel degelijk een verplichting om de aanvraag onontvankelijk 

te bevinden in geval van een advies waarbij de ambtenaar-geneesheer vaststelt dat de ziekte kennelijk 

niet beantwoordt aan een ziekte, zoals voorzien in artikel 9ter, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet. 

 

3.14. Voor zover verzoekster de schending aanvoert van het beginsel van non-refoulement en van artikel 

3 van het EVRM, dringt zich vooreerst de vaststelling op dat de thans bestreden beslissing geen 

verwijderingsmaatregel omvat. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet een ruimere bescherming biedt dan artikel 3 van het EVRM, zoals geïnterpreteerd door 

het EHRM (RvS 9 september 2015, nr. 232.141), zodat, indien werd vastgesteld dat er kennelijk geen 

sprake is van een ziekte, zoals voorzien in artikel 9ter, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet, er a fortiori 

omwille van deze medische reden geen situatie voorhanden is die strijdig zou zijn met artikel 3 van het 

EVRM. 

 

3.15. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van het beginsel van non-refoulement of van artikel 

3 van het EVRM. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen. 

Verzoekster toont niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris bepaalde elementen niet of 

onvoldoende zou hebben onderzocht of dat bepaalde rechtmatige verwachtingen niet zouden zijn 

gehonoreerd. Er is geen sprake van een schending van de motiveringsplicht, noch van het 

zorgvuldigheids- of het vertrouwensbeginsel. 

 

De beide aangevoerde middelen zijn ongegrond. 

 

 

 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing kan leiden. 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. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf oktober tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


