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 nr. 196 220 van 6 december 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 30 oktober 2014 

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

beslissing van de gemachtigde van de Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 22 september 2014 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond 

wordt verklaard en van de beslissing van de gemachtigde van de Minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 22 september 2014 tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

 

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 oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 oktober 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DHONDT, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 28 maart 2014 diende verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 
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1.2. Op 15 mei 2014 werd deze aanvraag ontvankelijk verklaard. 

 

1.3. De arts-adviseur verleende op 23 juni 2014 een medisch advies. 

 

1.4. Op 8 juli 2014 werd de aanvraag ongegrond verklaard. 

 

1.5. Deze beslissing werd op 9 september 2014 ingetrokken. 

 

1.6. Op 15 september 2014 werd door de arts-adviseur een nieuw medisch advies gegeven. 

 

1.7. Op 22 september 2014 werd de aanvraag ongegrond verklaard. Dit is de eerste bestreden 

beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 28.03.2014 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door :  

 

[…] 

 

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

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

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

diensten ontvankelijk werd verklaard op 15.05.2014, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is.  

 

Reden(en) :  

 

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.  

 

Er werden medische elementen aangehaald door R. S. die echter niet weerhouden kunnen worden (zie 

medisch verslag arts-adviseur dd. 15.09.2014)  

 

Op het document dd. 27.01.2014 (verslag zorgorganisatie Kiosk) ontbreekt de naam, de handtekening 

en het RIZIV-nummer van een arts. Bijgevolg kan dit document niet beschouwd worden als medisch 

getuigschrift en is de erin vervatte medische informatie te beschouwen als declaratoir en kan dit 

document aldus niet mee in overweging worden genomen.  

 

Derhalve  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Vreemdelingenregister omwille van “verlies van recht op verblijf”.”  

 

1.8. Op dezelfde datum werd een beslissing genomen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“De mevrouw  

 

[…] 
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wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven,  

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

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

paspoort en een geldig visum.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid - samenhang 

 

2.1. De verwerende partij werpt in een exceptie op dat er geen verknochtheid bestaat tussen de twee 

bestreden beslissingen aangezien zij op een verschillende rechtsgrond zijn gebaseerd. Zij voert aan dat 

aangezien beide vorderingen niet samenhangen, alleen de belangrijkste of bij een gelijkwaardig belang 

de door verzoekster als eerstgenoemde vordering als regelmatig ingesteld wordt beschouwd. Zij voert 

dan ook aan dat de vordering onontvankelijk is voor zover ze gericht is tegen de tweede bestreden 

beslissing. 

 

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) dient evenwel op te merken dat aan 

verzoekster een attest van immatriculatie werd afgegeven op het ogenblik dat de aanvraag ontvankelijk 

werd verklaard op 15 mei 2014. Uit de gegevens van de zaak volgt duidelijk dat instructies werden 

gegeven om het attest van immatriculatie van verzoekster af te nemen nadat de eerste bestreden 

beslissing ongegrond werd verklaard. In uitvoering daarvan werd ook de tweede beslissing genomen, 

met name een bevel om het grondgebied te verlaten. Er is wel degelijk samenhang tussen beide 

beslissingen aangezien uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat het bevel pas werd 

afgegeven naar aanleiding van het ongegrond verklaren van de aanvraag. Dit wordt bovendien 

bevestigd door de vaststelling dat beide beslissingen werden genomen op 22 september 2014 door 

dezelfde ambtenaar, attaché K.J.  

 

Het feit dat de eerste bestreden beslissing genomen werd op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet en daar dan ook naar verwijst, terwijl het bestreden bevel verwijst naar artikel 7 van 

de vreemdelingenwet, zoals overigens bepaald door artikel 8, sluit niet uit dat beide bestreden 

beslissingen ter gelegenheid van dezelfde gebeurtenissen werden genomen en niet los van elkaar 

kunnen gezien worden. De eerste bestreden beslissing vermeldt ook duidelijk: “het attest van 

immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van voornoemd artikel 9ter 

dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene deze af te voeren uit het vreemdelingenregister 

omwille van "verlies van recht op verblijf"”. Het is precies naar aanleiding van dit verlies van het 

verblijfsrecht dat werd vastgesteld dat verzoekster niet legaal in het land verblijft en haar een bevel om 

het grondgebied te verlaten werd gegeven. Het feit dat formeel - zoals overigens conform de wet - werd 

verwezen naar een andere bepaling, doet geen afbreuk aan het feit dat de beslissing werd genomen 

naar aanleiding van dezelfde gebeurtenis. Het bestreden bevel zou ook in casu niet kunnen genomen 

worden zonder eerst de verblijfsaanvraag ongegrond te verklaren. Een eventuele vernietiging van de 

eerste bestreden beslissing heeft dan ook noodzakelijk tot gevolg dat de tweede bestreden beslissing 

mee vernietigd moet worden aangezien deze niet kon worden afgegeven zonder dat de eerste 

bestreden beslissing werd genomen. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekster voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Middel: schending van het art. 9ter Vreemdelingenwet juncto art. 3 EVRM, het zorgvuldigheidsbeginsel 

als beginsel van behoorlijk bestuur en de materiële motiveringsplicht als algemeen rechtsbeginsel.  
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a. De ongegrondverklaring verwijst naar het nieuw medisch verslag van de arts-adviseur dd. 

15/09/2014 om te stellen dat de voorwaarden van art. 9ter niet vervuld zijn, dat er geen inbreuk is 

op art. 3 EVRM en dat terugkeer naar het herkomstland mogelijk is.  

 

In de vorige beroepsprocedure werd opgemerkt dat een aantal stukken, medisch of sociaal van aard, 

niet werden besproken noch geëvalueerd, meer bepaald stuk 4 (verslag vzw Kiosk dd. 28/01/2014) en 

stuk 6 (medisch verslag ZNA Stuivenberg juli 2013).  

 

In het nieuw medisch advies dd. 15/09/2014 staan nu 2 nieuwe zinnen:  

geobjectiveerd worden”  

nader geobjectiveerd worden.”  

 

In de motivering van de nieuwe beslissing zelf komt nu volgende passus voor:  

 

“Op het document dd. 27/01/2014 (verslag zorgorganisatie Kiosk) ontbreekt de naam, de 

handtekening en het RIZIV-nummer van een arts. Bijgevolg kan dit document niet beschouwd 

worden als medisch getuigschrift en is de erin vervatte medische informatie te beschouwen als 

declaratoir en kan dit document aldus niet mee in overweging worden genomen.”  

 

Verweerder verwart echter 2 zaken:  

 

1) Het gebruik en de inhoudelijke invulling van het standaardformulier, voorzien in art. 9ter§1, 

alinea 4:  

“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.  

 

Aldus is bij KB het “Medisch getuigschrift bestemd voor de Dienst Humanitaire Regularisaties […]” 

uitgevaardigd dat verplicht moet aangewend worden op straffe van onontvankelijkheid, conform art. 

9ter§3.3° Vreemdelingenwet.  

 

De medische regularisatieaanvraag van verzoekster was echter ontvankelijk, het medisch getuigschrift 

dd. 17/02/2014 werd voorgelegd en bevatte blijkbaar de noodzakelijke informatie.  

 

2) Omdat voormeld verslag dd. 27/01/2014 geen naam, handtekening noch een RIZIV-

nummer van een arts vermeldt, wordt het verslag van VZW KIOSK echter als het ware uit 

de debatten geweerd en wordt het zelfs niet in overweging genomen want de daarin 

vervatte medische informatie wordt als “declaratoir “ beschouwd.  

 

Deze zienswijze is strijdig met art.9ter § 1 al.3 dat de mogelijkheid voorziet om “samen met de aanvraag 

alle nuttige en recente inlichtingen “ over te maken aangaande de ziekte en mogelijkheden van 

behandeling in het eigen land, want hierdoor zou die bepaling inhoudsloos kunnen worden . Immers, 

documenten met “nuttige en recente inlichtingen” zouden als louter declaratoir – wat dit begrip precies 

voorstelt , is verzoekster niet duidelijk - aan de kant geschoven worden.  

Dat standpunt is ook strijdig met het zorgvuldigheidsbeginsel. Aanvullende informatie moet niet dezelfde 

gegevens bevatten als het standaard med.formulier om toch nuttig te kunnen zijn en dus moeten die 

onderzocht worden.  

 

Dit standpunt is tevens merkwaardig vermits vanaf het begin 2 problematieken werden aangehaald en 

vermeld:  

- De mishandeling en mogelijk misbruik t.o.v. verzoekster  

- De ongeveer gelijktijdig vastgestelde ernstige aandoening waarvan sprake in de reeks medische 

verslagen  

Zie bv. volgende voorgelegde medische verslagen waar inderdaad ook sprake is van de eerste 

problematiek, nl. de mishandeling/misbruik:  

- Stuk 2: “[…] kindermishandeling, seksueel misbruik”  

- Stuk 3 (onder a en f): “mishandeling/misbruik”  

- Stuk 5: “mishandeling/misbruik”  
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Hiervan werd ook gesproken in het initiële verzoekschrift opgesteld door de raadsvrouw op pag. 3: 

“Verzoekster is seksueel misbruikt geweest en heeft een ernstige medische aandoening! Zij heeft nood 

aan de juiste medische zorgen, psychologische begeleiding en logistieke ondersteuning.”  

 

Het is manifest dat de mishandeling en het seksueel misbruik niet in de evaluatie werden opgenomen 

door de medisch adviseur.  

Dit is in strijd met de vernoemde wetsbepalingen maar ook met het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Het is aldus ook ten onrechte dat de medisch adviseur ook adviseerde tot:  

 

Beschikbaarheid van de behandeling  

 

 

b. De beslissing concludeert dat verzoekster niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor 

haar leven of haar fysieke integriteit en evenmin is er een reëel risico op een in de zin van art. 3 

EVRM onmenselijke of vernederende behandeling in het geval van een terugkeer naar Marokko.  

 

En verwijst ook hier expliciet naar het verslag van de arts-adviseur. Laatstgenoemde verwijst ter staving 

van zijn standpunt naar arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waaronder het 

arrest nr. 26565/05 van 27/05/2008, N. versus United Kingdom.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft reeds meerdere malen de gelegenheid gehad de te 

beperkende interpretatie van art. 9ter §1 lid 1 Vreemdelingenwet te veroordelen in het licht van de 

interpretatie van art. 3 EVRM.  

 

Zo werd in het arrest RvV. nr. 93870 dd. 18/12/2012 het voornoemde arrest van het EHRM 

becommentarieerd (de casus voor de Raad betrof een man uit Tsjetsjenië met een post-traumatisch 

stresssyndroom die een mentale behandeling nodig had).  

 

Het EHRM probeerde immers een antwoord te verschaffen op de vraag of er uitzonderlijke gevallen zijn 

waarin humanitaire redenen pleiten tegen de uitwijzing omdat ze dwingend zijn en legde de lat, in die 

casus, hoog door geen uitzonderlijke omstandigheid te aanvaarden. Echter, in een ‘opinion dissidente 

commune aux juges Tulkens,Bonello et Spielmann ’ werd scherp gereageerd op de mening van de 

meerderheid!  

 

De Raad vertaalde een Overweging van het EHRM als volgt:  

 

“De principes van artikel 3 van het EVRM zijn van toepassing op de uitwijzing van elke persoon die lijdt 

aan een ernstige, van oorsprong natuurlijke fysische of mentale ziekte die lijden, pijn en een 

verminderde levensverwachting kan veroorzaken en die een gespecialiseerde medische behandeling 

behoeft die mogelijks niet beschikbaar is in het land van herkomst of enkel tegen een aanzienlijke kost.”  

 

Hieruit werd afgeleid door de Raad dat het geenszins uitgesloten is “dat ernstige aandoeningen een 

schending kunnen uitmaken van art. 3 EVRM indien er geen behandeling voorhanden is in het land van 

herkomst.”  

Het is dus NIET zo, zoals verweerder en zijn arts-adviseur blijkbaar stellen, dat de aandoening of ziekte, 

die uiteraard ernstig moet zijn, ook levensbedreigend zou moeten zijn.  

 

Het is dus van belang vast te stellen dat het al dan niet gaat om een ernstige ziekte of aandoening - en 

deze ziekte of aandoening kan louter fysisch doch ook mentaal van aard zijn – maar ook dat de 

beschikbaarheid der zorgen en medicatie en de toegankelijkheid ervan in het thuisland, waarschijnlijk, al 

of niet voorhanden of voldoende zijn.  

Het volstaat niet te stellen dat niet vereist wordt volgens de rechtspraak van het EVRM “ dat deze ( 

medische verzorging) ginds van hetzelfde niveau als in België zou moeten zijn …”  

 

3.1.2. Artikel 9ter, §1, van de vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“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 
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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 [2 en recente]2 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. 

   Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift [2 dat niet ouder is dan drie 

maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag]2 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.” 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet voorziet in de mogelijkheid tot machtiging van verblijf indien de 

betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of voor de fysieke integriteit, 

of, indien de ziekte een reëel risico inhoudt op onmenselijke of vernederende behandeling doordat er 

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

beoordeling van de aandoening en, in voorkomend geval, de mogelijkheden van en de toegankelijkheid 

tot een behandeling in het land van herkomst gebeurt door een door de verwerende partij aangewezen 

arts, die daaromtrent een advies verschaft. Deze beoordeling gebeurt in eerste instantie op grond van 

het standaard medisch getuigschrift (verder: het SMG), vermeld in artikel 9ter, §1, vierde lid, evenals op 

grond van de “nuttige en recente inlichtingen”, vermeld in artikel 9ter, §1, derde lid.  

 

Verzoekster betoogt in het middel dat zij daarbij overeenkomstig artikel 9ter, §3, derde lid, alle nuttige en 

recente inlichtingen mocht overmaken aangaande de ziektemogelijkheden van behandeling in het land 

van herkomst. Zij betoogt om die reden dat het verslag van de vzw Kiosk dat zij overmaakte mee diende 

te worden betrokken bij de beoordeling van de aanvraag. 

 

Verzoekster kan evenwel niet worden bijgetreden. Het desbetreffende verslag, dat zich in het 

administratief dossier bevindt, bevat inderdaad geen naam, handtekening of RIZIV-nummer van een 

arts. Dienvolgens kan de verwerende partij worden bijgetreden waar zij stelt dat het hier niet gaat om 

medische elementen. Waar verzoekster aanvoert dat het in casu gaat om aanvullende informatie met 

betrekking tot haar ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in 

het land van herkomst, blijkt uit de lezing van dit attest dat het een beschrijving bevat van de opvolging 

en begeleiding die haar in België gegeven wordt door de vzw Kiosk, een "multimodulaire 

zorgorganisatie". Uit de lezing van dit attest kan echter niet worden gelezen op welke wijze die 

betrekking heeft op verzoeksters medische toestand, of de mogelijkheden en toegankelijkheid tot een 

adequate behandeling in het land van herkomst. Verzoekster laat ook na uiteen te zetten op welke wijze 

dit stuk dergelijke informatie, die van belang kan zijn voor de beoordeling van haar aanvraag, zou 

bevatten. Ze maakt aldus niet aannemelijk dat zij werd gegriefd omwille van het feit dat de verklaring 

van de vzw Kiosk als “declaratoir” niet in overweging werd genomen. 

 

In de mate verzoekster aanvoert dat de verklaring van de vzw Kiosk melding maakt van een 

problematiek van kindermisbruik en seksuele mishandeling, blijkt uit een lezing van de stukken van het 

administratief dossier dat deze elementen worden vermeld in de medische attesten die zij voorlegde bij 

haar aanvraag, doch niet in het verslag van de vzw Kiosk. 

 

Verzoekster voert aan dat zowel uit de medische verslagen die zij voorlegde, als bij het begeleidend 

verzoekschrift bij haar aanvraag, zij erop wees dat ze seksueel misbruikt werd en een ernstige 

medische aandoening heeft. Zij wordt daartoe psychologisch begeleid. Deze elementen van 

mishandeling en seksueel misbruik werden niet betrokken in de evaluatie van de arts-adviseur. 

 

Uit het medisch advies van 15 september 2014 blijkt dat de arts-adviseur volgende elementen in 

overweging heeft genomen: 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

“• 20/11/2013, 17/2/2014, dokter H., betrokkene lijdt aan een systeemziekte, lupus met aantasting van 

verschillende organen waaronder de nieren, hiervoor werd een immunosuppressieve therapie opgestart. 

Er was een opname op intensieve dienst in oktober 2013, waarna zij verbleef op de dienst nefrologie 

van 21/10 tôt 22/11/2013. Behandeling onder andere met cellcept en cortisone.  

• 15/11/2013,18/02/2014, Dr. G., nefroloog, systemische lupus erythematosus en nefritis en cerebrale 

vasculitis. Een immunosuppressieve behandeling werd opgestart. Verder is er ook sprake van banale 

klachten zoals hoofdpijn, die niet nader geobjectiveerd worden.” 

 

Het is in functie van deze aandoeningen dat vervolgens de beschikbaarheid en toegankelijkheid van 

medische zorgen in Marokko door de arts-adviseur worden besproken. 

 

Verzoekster voert aan dat in de voorgelegde medische verslagen melding wordt gemaakt van 

(kinder)mishandeling en seksueel misbruik van verzoekster en dat deze elementen niet werden 

beoordeeld door de arts-adviseur. Uit de stukken van het administratief dossier, in het bijzonder de 

voorgelegde medische getuigschriften, blijkt echter duidelijk dat er van mishandeling en van seksueel 

misbruik melding wordt gemaakt in het kader van de vragen die betrekking hebben op de medische 

voorgeschiedenis van verzoekster, doch geenszins in het kader van de vragen die betrekking hebben 

op de actuele medische toestand en behandeling van verzoekster. Er blijkt niet dat verzoekster actueel 

in het kader van een problematiek van (kinder)mishandeling of seksueel misbruik, actueel medisch 

wordt opgevolgd. Zo blijkt uit het SMG van 17 december 2014 dat inderdaad deze problematiek wordt 

vermeld onder [A. Medische voorgeschiedenis], doch uit de verdere vermeldingen onder [B. Diagnose] 

en [C. Actuele behandeling] blijkt niet dat verzoekster in het kader van deze problematiek nog een 

behandeling dient te volgen. Verzoekster voert dit in haar middel ook niet aan.   

 

In het tweede middelonderdeel betoogt verzoekster dat het medisch onderzoek ten onrechte werd 

beperkt tot de vraag of er sprake is van een levensbedreigende aandoening, zoals bedoeld in het arrest 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nr. 26565/05 van 27 mei 2008 in de zaak N. vs. 

United Kingdom.  

 

Uit de lezing van het medisch advies blijkt evenwel dat de arts-adviseur wel degelijk heeft onderzocht of 

de door verzoekster gevolgde medische behandelingen in Marokko beschikbaar en toegankelijk zijn. 

Hieruit blijkt dat de arts-adviseur zich geenszins heeft beperkt tot de vraag of de verzoekster lijdt aan 

een aandoening die een directe bedreiging inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit, maar ook heeft 

onderzocht of er een risico is op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 

adequate behandeling is in haar land van herkomst of het land waar zij verblijft. Daarmee heeft de arts-

adviseur beide in artikel 9ter, §1, van de vreemdelingenwet voorziene hypotheses onderzocht. De 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de nodige behandelingen worden door verzoekster in het 

middel overigens niet betwist.  

 

Waar de arts-adviseur motiveert dat niet vereist is dat de toegankelijkheid van de behandelingen in het 

land van onthaal en het land van herkomst van hetzelfde niveau zijn, toont de verzoekster niet aan dat 

een dergelijke interpretatie strijdig zou zijn met artikel 9ter of dat een dergelijke toepassing kennelijk 

onredelijk zou zijn. De arts-adviseur motiveert verder: “Het gaat dus om een systeem dat de aanvrager 

in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen. Het gaat er niet om zich ervan te verzekeren dat het 

kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met het systeem dat in België bestaat. Deze 

vergelijking zou tôt gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou worden toegekend aan elke persoon wiens 

systeem voor de toegang tôt zorgverlening van minder goede kwaliteit zou zijn dan het systeem in 

België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling van de verificaties op het 

gebied van de toegang tôt de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat deze zorgverlening in 

het land van herkomst of het land waar zij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager.” 

 

Het enkele feit dat de arts-adviseur zijn motivering verder onderbouwt met een verwijzing naar artikel 3 

van het EVRM, doet in casu niet besluiten dat het onderzoek van de aanvraag ten onrechte werd 

beperkt tot een toets aan artikel 3 van het EVRM.  

 

Het middel is niet gegrond.  

 

3.2.1. Verzoekster voert een tweede middel aan, gericht tegen de tweede bestreden beslissing:  

 

“II.2 Bevel om het Grondgebied te verlaten (Bijlage 13): onwettigheid  
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Aan verzoekster werd een nieuw Bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten alsook dat 

van de Staten die onder toepassing vallen van het Schengenacquis, op grond van art. 7, eerste lid, 1ste 

Vreemdelingenwet (niet in het bezit van een geldig paspoort en/of visum) .  

 

Dit Bevel is een rechtstreeks gevolg van de ongegrondverklaring van de medische 

regularisatieaanvraag en vormt er een uitvoering van.  

 

Voordien was verzoekster in het bezit gesteld van een Attest van immatriculatie (oranje kaart) als gevolg 

van een ontvankelijke aanvraag art. 9ter.  

 

In de mate dat de eerste beslissing derhalve wordt vernietigd (zie supra) dient het Bevel om het 

grondgebied te verlaten eveneens vernietigd te worden als onwettig.” 

 

3.2.2. Verzoekster voert aan dat, in geval van vernietiging van de eerste bestreden beslissing, eveneens 

het bevel om het grondgebied te verlaten dient te worden vernietigd. Zoals verzoekster zelf aanvoert, en 

door de Raad hierin bijgetreden onder [2. Over de ontvankelijkheid – samenhang], werd het bevel om 

het grondgebied te verlaten genomen na evaluatie van de door verzoekster ingediende aanvraag om 

machtiging tot verblijf. Aangezien verzoekster evenwel geen gegrond middel heeft aangevoerd ten 

aanzien van deze eerste bestreden beslissing, kan het bestreden bevel evenmin om diezelfde reden 

worden vernietigd.  

 

Het middel is ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissingen 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.  

 

 

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 zes december tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 

 


