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 nr.  196 843 van 19 december 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. MBOG 

Jozef Buerbaumstraat 44 

2170 MERKSEM 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 22 april 2014 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, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 13 februari 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 verklaard wordt.  

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 november 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. MANESSE, die loco advocaat D. MBOG verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 4 oktober 2012 legde verzoekster samen met haar Nigeriaanse partner, de heer I.T.E. een verklaring 

van wettelijke samenwoning af bij de ambtenaar van burgerlijke stand van de gemeente Berchem. 
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Op 7 december 2012 diende verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 24 december 2012 diende verzoekster vervolgens een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 7 februari 2013 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

medische redenen, onontvankelijk. Dezelfde dag nam de gemachtigde ook nog een beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen werden op 24 mei 2013 ingetrokken. 

 

Op 5 juni 2013 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

medische redenen van verzoekster ontvankelijk. 

 

Op 13 februari 2014 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond. Deze beslissing vormt de bestreden beslissing. 

 

Zij is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 24.12.2012 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

A., J. (R.R.: […]) 

nationaliteit: Nigeria 

geboren te […] op […]1982 

adres: […] ANTWERPEN 

 

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 op05.06.2013, 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 A. J. die echter niet weerhouden kunnen worden (zie 

medisch verslag arts-adviseur dd. 12.02.2014) 

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”.” 

 

Op 23 juni 2017 diende verzoekster opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 25 juli 2017 diende verzoekster een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie in functie van een minderjarig Belgisch kind (bijlage 19ter). 

 

Op 25 september 2017 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van 23 juni 2017 onontvankelijk op 

grond van artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet. 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert verzoekster een schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna verkort de wet van 29 juli 

1991), van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en van de beginselen van behoorlijk bestuur meer 

bepaald van het voorzichtigheidsbeginsel. 

 

Zij verschaft de volgende toelichting: 

 

“Artikel 3 van de Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen legt het bestuur 

nochtans de verplichting op om de genomen beslissing op afdoende wijze te motiveren. De opgelegde 

motivering moet in de akte zowel de juridische als de feitelijke overwegingen vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen. 

 

de motivering moet afdoende, correct en niet tegenstrijdig zijn; 

“de beslissing moet verbroken worden indien zij op een verkeerd motief berust (R.v.St. 27/11/1981, nr. 

21.606, Arr. R.v.St. 1981, 1722). 

 

Aangezien artikel 9 ter van de vreemdelingenwet bepaalt dat de in België verblijvende vreemdeling die 

beschikt over een identiteitsdocument 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, een machtiging tot verblijf in het Rijk kan aanvragen; 

 

Hierdoor moet de ziekte een zekere ernst vertonen en men moet aantonen dat er geen adequate 

behandeling voor die ziekte in zijn land van herkomst bestaat; 

 

De bestreden beslissing, zoals het hieronder blijkt, berust op een verkeerd, tegenstrijdig motief en dient 

derhalve vernietigd te worden; 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor migratie en asielbeleid heeft zich hoofdzakelijk gebaseerd 

op het negatieve advies van de arts-attaché met betrekking tot de medische toestand van verzoekster; 

Er dient vastgesteld te worden dat de motivering van het advies van de arts-attaché in casu foutief is; 

Indien de gemachtigde van de minister van migratie- en asielbeleid naar een advies verwijst, dan dient 

dat advies zelf correct gemotiveerd te zijn; 

 

In die zin besliste de Raad van State in het arrest van 28/01/2004 het volgende: 

Indien de verwerende partij meent dat een verwijzing naar dit verslag een voldoende en afdoende 

motivering van het medische luik van haar beslissing zou uitmaken, moet worden vastgesteld dat het 

betrokken verslag zelf niet afdoende is gemotiveerd. (R.v.St. 28/01/2004 nr. 127.504, T. Vreemd. 2008, 

afl. 2, 135;) 

 

Het advies van de arts-attaché is foutief om de hierna volgende reden: 

Verzoeker lijdt aan diabetes. Het is algemeen geweten dat diabetes een ernstige aandoening is. De 

Ernst van deze aandoening kan dan ook niet betwist worden. Het bestaan van deze aandoening wordt 

in de motivering van de bestreden beslissing ook bevestigd. 

Men erkent het feit dat verzoekster diabetes heeft. 

 

Het feit dat verzoekster diabetes heeft en dat zij in haar land van herkomst geen toegang tot medische 

behandeling kan krijgen, zou voldoende moeten zijn om haar aanvraag tot verblijfsmachtiging (art 9 ter) 

gegrond te verklaren. 

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt de Ernst van de aandoening niet ernstig betwist.. 

Het loutere feit dat verzoekster geen actualisering van de medische informaties overmaakte is geen 

reden om de ernst van de aandoening te minimaliseren. In het medisch attest stelde Dr. W. duidelijk dat 

de behandeling van verzoekster levenslang is. Deze informatie werd niet betwist. (het betreft een 

chronische (levenslange) behandeling) (zie verslag arts-adviseur). 

 

Wat de toegang tot medische behandeling in het land van herkomst betreft, gaf de arts-adviseur een 

positief advies. De arts-adviseur verwees hierbij naar de bestaande ziektekosten verzekering voor 
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werknemers. Verzoekster zou volgens de arts-adviseur verzekerd kunnen worden indien ze werk zou 

hebben. 

 

Er dient hierbij gepreciseerd te worden dat verzoekster aan een ernstig vorm van Diabetes lijdt. Haar 

voet werd onlangs als gevolg hiervan geamputeerd. De ernst van haar medische toestand vermindert 

haar kansen op de arbeidsmarkt. Het spreekt voor zich dat de werkgever geen prioriteit zou verlenen 

aan een kandidaat werknemer die aan ernstige medische problemen heeft. 

 

Uit de door de arts-adviseur voorgelegde documentatie blijkt niet dat verzoekster wel toegang tot 

medische behandeling zou kunnen krijgen in Nigeria. 

 

Uit al het voorgaande blijk dat het advies van de arts-adviseur foutief is. 

Door de juistheid en de volledigheid van het advies waarop de beslissing berust niet te controleren, 

schendt de gemachtigde van de minister van migratie- en asielbeleid het beginsel van behoorlijk 

bestuur, meer bepaald het voorzichtigheidsbeginsel; 

 

Uit al het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing de bepalingen van artikel 3 van de wet van 

29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 9 ter van de 

wet van 15 december 1980 evenals de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het 

voorzichtigheidsbeginsel schendt; 

 

In toepassing van het enig middel is de bestreden beslissing dan ook nietig. 

 

De nietigverklaring van de bestreden beslissing dient derhalve uitgesproken te worden;” 

 

Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de 

motivering afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

  
Verzoekster doelt in haar toelichting van het voorzichtigheidsbeginsel op een foutieve feitenvaststelling 

en onvolledige motivering van het medisch advies. Het behoort niet tot de bevoegdheid van de Raad om 

zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid, noch mag hij de 

beoordeling van de arts-adviseur overdoen. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht wel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar 

besluit is gekomen. 

 
Verzoekster meent dat het gegeven dat zij aan diabetes lijdt en in haar land van herkomst geen toegang 

heeft tot een medische behandeling voldoende zou moeten zijn om een machtiging tot verblijf te 

bekomen. Zij meent verder dat de ambtenaar-geneesheer verwees naar een ziektekostenverzekering 

voor werknemers maar eraan voorbij is gegaan dat verzoeksters voet omwille van diabetes moest 

worden geamputeerd en haar kansen op de arbeidsmarkt dienvolgens ernstig zijn verminderd. Zij meent 

dan ook dat uit het advies van de ambtenaar-geneesheer niet kan afgeleid worden dat verzoekster 

toegang zal hebben tot een medische behandeling in Nigeria. Zij is tenslotte van oordeel dat de 

gemachtigde door de juistheid van het medisch advies niet te zijn nagegaan, onvoorzichtig gehandeld 

heeft.  

 
Het afdoende karakter van de motivering en het onderzoek naar het voorzichtigheidsbeginsel gebeuren 

in het licht van de toepasselijke wetsbepaling, zijnde artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, waarvan 

verzoekster eveneens de schending aanvoert. 

 
Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 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. 



  

 

 

RvV  X Pagina 5 

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. 

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.” 

 

De Raad stelt vast dat de ambtenaar-geneesheer in haar advies de ernst van de aandoening niet 

betwist . Zij onderzoekt dan ook de beschikbaarheid van de behandeling en de noodzakelijke medicatie 

en concludeert dat volgens informatie uit de Medcoi-databank de behandeling met insuline apart en 

insuline-isofaan beschikbaar is. Zij stelt ook vast dat een behandeling/opvolging door een huisarts en 

door een internist beschikbaar is in Nigeria. Vervolgens onderzoekt de ambtenaar-geneesheer de 

toegankelijkheid van de behandeling. Zij wijst op het bestaan van verschillende ziekteverzekeringen 

zowel voor werknemers als georganiseerd door private groepen. Zij stipt ook aan dat verzoekster in 

ieder geval niet heeft aangetoond arbeidsongeschikt te zijn en er dus kan aangenomen worden dat zij 

zelf voor de kosten van haar behandeling kan instaan of dat zij beroep kan doen op familie, vrienden en 

kennissen aldaar. Zij besluit dan ook dat de behandeling ook toegankelijk is voor verzoekster in haar 

herkomstland. Daarom concludeert de arts-adviseur dat “Vanuit medisch standpunt […] mijns inziens 

dan ook […][besloten kan worden] dat deze diabetes mellitus type 1 bij de betrokkene, zoals hierboven 

beschreven, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien 

medische behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Nigeria.” 

 

Anders dan verzoekster betoogt blijkt uit de bestreden beslissing niet dat de ambtenaar-geneesheer de 

aandoening minimaliseert louter omwille van het gegeven dat het dossier niet werd geactualiseerd. In 

tegendeel, uit een lezing van het volledige advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat deze de door 

de behandelende arts gemaakte vaststellingen volgt. Zij erkent immers enerzijds dat het om een 

chronische levenslange behandeling gaat en anderzijds is zij nagegaan of de behandeling in 

verzoeksters herkomstland beschikbaar en toegankelijk is opdat zij zich aldaar zou kunnen laten 

verzorgen. Verzoekster is van oordeel dat de ambtenaar-geneesheer geen rekening heeft gehouden 

met het gegeven dat haar voet omwille van de diabetes geamputeerd moest worden en haar kansen op 

de arbeidsmarkt hierdoor sterk verminderen. Gezien de ambtenaar-geneesheer heeft gewezen op een 

ziekteverzekering voor werknemers, meent verzoekster dat uit het advies niet kan afgeleid worden dat 

verzoekster in Nigeria verzorgd zal kunnen worden. De Raad merkt op dat uit de stukken van het 

administratief dossier niet blijkt dat verzoekster de gemachtigde op de hoogte heeft gebracht van de 

amputatie zodat de gemachtigde en de ambtenaar-geneesheer met dit gegeven geen rekening konden 

houden. Verzoekster dient ook bij haar verzoekschrift geen enkel bewijs hiervan in. Bovendien heeft de 

ambtenaar-geneesheer niet enkel gewezen op het bestaan van een verzekering voor werknemers. De 

ambtenaar-geneesheer heeft er in de eerste plaats op gewezen dat verzoekster niet aantoont 

arbeidsongeschikt te zijn en dus zelf voor de kosten van de nodige behandeling zou kunnen instaan. De 

Raad merkt op dat in de stukken van het administratief dossier inderdaad geen bewijs van de amputatie, 

noch van de eventuele hieruit volgende (graad van) arbeidsongeschiktheid kan teruggevonden worden 

en verzoekster heeft ook bij haar verzoekschrift geen bewijs van arbeidsongeschiktheid neergelegd. 

Daarenboven heeft de ambtenaar-geneesheer gewezen op het bestaan van een ziekteverzekering voor 

werknemers, een ziekteverzekering voor personen die dezelfde economische activiteit uitoefenen en 

een privaat georganiseerde ziekteverzekering voor families en individuele personen. De ambtenaar-

geneesheer wees er immers op dat “Nigeria […] verschillende systemen van ziektekostenverzekering 

[kent], waaronder het FSSHIP of Formal Sector Social Health Insurance Programme, het USESHIP of 

Urban Self-Employed Social Health Insurance Programme, en het RCSHIP of Rural Community Social 

Health Insurance Programme, Het FSSHIP zorgt voor een dekking van medische onkosten van 

werknemers in de publieke sector en de georganiseerde private sector: Dit programma is tevens 

verplicht voor iedere organisatie met 10 of meer werknemers. De individuele bijdrage aan deze 
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ziekteverzekering is inkomensgerelateerd en bedraagt heden 15% van het basissalaris. De werkgever 

neemt van deze 15% 10% voor zijn rekening, zodanig dat de werknemer maar 5% van het basissalaris 

moet bijdragen om van deze verzekering te genieten. De bijdragen van één enkele verzekerde dekken 

naast de hoofdverzekerde, ook de echtgenoot/echtgenote en maximaal 4 kinderen jonger dan 18 jaar. 

Het USESHIP is een non-profit ziekteverzekeringsprogramma gerund door een groep, bestaande uit 

leden met dezelfde economische activiteiten. Het RCSHIP is een non-profit 

ziekteverzekeringsprogramma gerund door een groep, bestaande uit families of individuele personen. 

De bijdrage aan beide voorgaande programma’s wordt betaald onder de vorm van een maandelijks 

geldelijke rente of afbetaling. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het pakket medische zorgen, 

welk door de leden van de groep werd uitgekozen.” Ten slotte wijst de ambtenaar-geneesheer er nog op 

dat verzoekster steun kan vragen aan familie, vrienden of kennissen om haar (tijdelijk) op te vangen of 

voor (tijdelijke) financiële hulp. Ook al zou de Raad kunnen aannemen dat de kansen van verzoekster  

op de arbeidsmarkt omwille van een amputatie zijn verminderd, dan nog kan enkel vastgesteld worden 

dat zij  hiervan geen bewijs heeft voorgelegd. Het voorgelegde standaard medisch getuigschrift maakt 

enkel gewag van een “ulcus wonde been”. Bijgevolg kan verzoekster de motieven van de bestreden 

beslissing niet weerleggen. Zij toont dan ook niet aan dat de ambtenaar-geneesheer onjuist, onvolledig 

of onredelijk heeft gemotiveerd en dat de gemachtigde onvoorzichtig heeft gehandeld door de bestreden 

beslissing op dit advies te steunen.  

 
Een schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, of van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet blijkt niet. Evenmin blijkt een schending van het voorzichtigheidsbeginsel. 

 
Het middel is ongegrond. 
 

3. Korte debatten 

 

Verzoekster heeft 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.  

 

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 negentien december tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


