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 nr. 199 079 van 31 januari 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V.  NEERINCKX 

Akkerstraat 1 

9140 TEMSE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 7 mei 2015 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 26 maart 2015 tot weigering van verlenging van de machtiging tot verblijf, toegestaan 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.  

 

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. 

 

Gezien het arrest nr. 154 467 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 14 oktober 2015. 

 

Gezien het schrijven van de verzoekende partij van 26 oktober 2015 met de vraag tot voortzetting van 

de procedure. 

 

Gelet op de beschikking van 14 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 december 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat A. COENE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 31 oktober 2013 diende verzoeker 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 verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 3 maart 2014 verklaarde de gemachtigde deze aanvraag voorlopig gegrond voor de duur van 1 jaar.  

 

Op 26 maart 2015 weigerde de gemachtigde de verlenging van de machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Mijnheer de Burgemeester,  

NAAM:  I., R. (R.R.: […])  

nationaliteit: Russische Federatie   

geboren te A.-M. op […]1959   

adres: […]   

 

Onder verwijzing naar de aanvraag die op datum van 10.02.2015 bij onze diensten werd ingediend tot 

verlenging  van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan 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, ingesteld door artikel 5 van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15  december 1980, en in toepassing van artikel 13 van de wet van 15 

december 1980, gewijzigd door artikel 12 van  de wet van 15 september 2006, deel ik u mee dat, 

overeenkomstig artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei  2007 (B.S. 31/05/2007) en art. 13 §3,2° 

van de wet van 15 december 1980, aan dit verzoek tot verblijfsverlenging  geen gunstig gevolg kan 

worden gegeven.   

 

Overwegende dat betrokkene een aanvraag tot verblijfsmachtiging bij onze diensten heeft ingediend op 

basis van  genoemd artikel 9ter op 31.10.2013. Dat dit verzoek door onze diensten op 03.03.2014 

gegrond werd verklaard  waarna betrokkene in het bezit werd gesteld van een bewijs van inschrijving in 

het vreemdelingenregister geldig van 07.04.2014 tot 24.03.2014, dit BIVR mag niet langer verlengd 

worden. 

 

De aangehaalde medische elementen werden niet langer weerhouden door de arts-attaché (zie 

medisch advies d.d. 24.03.2015 onder gesloten omslag in bijlage).  

 

Overwegende dat evenwel de omstandigheden op grond waarvan de machtiging oorspronkelijk werd 

toegestaan niet langer bestaan, of dat deze zodanig zijn gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig is 

(artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980), waarbij werd nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend 

en niet-voorbijgaand karakter heeft.  

 

Dat derhalve, gezien hoger gemaakte vaststellingen, het niet langer blijkt 1) dat betrokkene lijdt aan een 

ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 2) 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 geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar haar 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). (…)”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In zijn eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 9ter en 13, § 3 van de 

Vreemdelingenwet en van artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 (hierna verkort het KB van 17 mei 2007).  

 

Hij licht zijn middel toe als volgt: 
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“1. De bestreden beslissing betreft een weigering van de aanvraag tot verlenging van een machtiging 

tot voorlopig verblijf en is blijkens de bestreden beslissing (o.a.) gesteund op de volgende 

wetsbepalingen:  

Art. 13 § 3 Vreemdelingenwet (15 december 1980): “§ 3. De minister of zijn gemachtigde kan in één van 

de volgende gevallen een bevel om het grondgebied te verlaten afgeven aan de vreemdeling die 

gemachtigd werd om voor een beperkte tijd in het Rijk te verblijven ingevolge deze wet of ingevolge de 

bijzondere omstandigheden eigen aan de betrokkene of ingevolge de aard of de duur van zijn 

activiteiten in België : (…)  

2° indien hij niet meer voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden;”  

 

Art. 9 van het KB van 17 mei 2007: “ De vreemdeling die gemachtigd werd tot beperkt verblijf op grond 

van artikel 9ter van de wet, wordt geacht niet meer te voldoen aan de aan zijn verblijf gestelde 

voorwaarden in de zin van artikel 13, § 3, 2°, van de wet, indien de omstandigheden op grond waarvan 

de machtiging werd verleend, niet langer bestaan, of zodanig zijn gewijzigd dat deze machtiging niet 

langer nodig is. Er dient hierbij te worden nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een 

voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter hebben.” 

 

Het is niet aan de arts-adviseur om te stellen dat “betrokkene niet langer voldoet aan de voorwaarden 

voor een tijdelijke verblijfsmachtiging volgens art. 9 van het KB van 17 mei 2007”;  

 

De bevoegdheid van de arts-adviseur beperkt zich tot het formuleren van een medisch advies; de 

beslissing nopens het vervuld zijn van welbepaalde wettelijke voorwaarden behoort exclusievelijk aan 

de Staatssecretaris.  

 

Trzake kan o.a. worden verwezen naar art. 9ter Vreemdelingenwet, dat uitdrukkelijk stelt dat de 

geneesheer een advies dient te formuleren nopens “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”; de bevoegdheid van de arts-adviseur is (logischerwijze) beperkt tot 

een medische appreciatie van de medische elementen het dossier.  

 

Per analogiam, en voorzover art. 13 § 3 van de Vreemdelingenwet in casu toepassing zou vinden, quod 

certissime non, beschikt de arts –adviseur ook in het kader van art. 13 § 3 Vreemdelingenwet en art. 9 

van het KB van 17 mei 2007 enkel over de bevoegdheid om een advies te formuleren aan de 

Staatssecretaris.” 

 

Verzoeker citeert in het middel reeds artikel 13, § 3 van de Vreemdelingenwet en artikel 9 van het KB 

van 19 mei 2007, zodat de Raad hiernaar kan verwijzen. 

 

Artikel 9ter, § 1 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. 

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 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

Zoals verzoeker terecht stelt, is het de bevoegdheid van de arts-adviseur om een medisch advies te 

formuleren en is het de bevoegdheid van de gemachtigde om na te gaan of aan de wettelijke 

voorwaarden is voldaan. Verzoeker wijst er eveneens terecht op dat artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet duidelijk stelt dat de arts-adviseur een advies formuleert omtrent “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”.  

 

Dat is in casu ook gebeurd. De arts-adviseur heeft op 24 maart 2015 een advies verschaft waarin zij de 

vraag beantwoordt voor de medische evaluatie van de gezondheidstoestand in het kader van het 

verzoek tot verlenging van de machtiging tot verblijf, zoals het advies uitdrukkelijk stelt. Daarbij heeft ze 

een beoordeling gemaakt van het in artikel 9ter, § 1, lid 1 van de Vreemdelingenwet vermelde risico, van 

de ziekte, de graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling. Vervolgens heeft de 

gemachtigde in de beslissing hieruit afgeleid dat “Overwegende dat evenwel de omstandigheden op 

grond waarvan de machtiging oorspronkelijk werd toegestaan niet langer bestaan, of dat deze zodanig 

zijn gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig is (artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 

(B.S. 31/05/2007) tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980), waarbij werd nagegaan of de verandering van deze 

omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter heeft.  

 

Dat derhalve, gezien hoger gemaakte vaststellingen, het niet langer blijkt 1) dat betrokkene lijdt aan een 

ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 2) 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.” 

 

Het feit dat ook de arts-adviseur haar conclusie heeft aangevuld met de woorden dat verzoeker niet 

langer aan de voorwaarden voor een tijdelijke verblijfsmachtiging volgens artikel 9 van het KB van 17 

mei 2007 voldoet, is een louter overtollig motief. De gemachtigde heeft immers duidelijk in de bestreden 

beslissing zelf de toetsing aan de relevante regelgeving gedaan. 

 

Een schending van de artikelen 9ter en 13, § 3 van de Vreemdelingenwet of van artikel 9 van het KB 

van 17 mei 2007 blijkt niet. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

In zijn tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 13, § 3 van de Vreemdelingenwet, 

van artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007, van de materiële motiveringsplicht en van de 

formele motiveringsplicht, zoals neergelegd in de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

 

Hij licht zijn tweede middel toe als volgt: 

 

“De bestreden beslissing stelt – overeenkomstig art. 9 van het KB van 17 mei 2007- dat de 

omstandigheden op grond waarvan de machtiging oorspronkelijk werd toegestaan niet langer bestaan, 

of zodanig zijn gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig is en dat werd nagegaan of de verandering 

van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter hebben.  

 

Derhalve dient nagegaan of een machtiging o.g.v. art. 9ter Vreemdelingenwet nog nodig is, zodat de 

vraag dient beoordeeld te worden of de ziekte bij terugkeer: 

 - een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit; 

 - of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling;  

 

Het advies van de arts-adviseur spreekt zich evenwel nergens uit over de vraag of de ziekte van 

verzoekster al dan niet een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer zij terugkeert naar Tsjetsjenië. Het advies behandelt enkel de vraag (zie de conclusie) of er 

een ernstig risico is voor het leven of de fysieke integriteit. 
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De stelling van de Staatssecretaris als zou uit het medisch advies blijken dat er betrokkene niet 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 (….), mist derhalve feitelijke grondslag en is 

derhalve gebrekkig gemotiveerd.”  

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om zijn beoordeling 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 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. 

 

Volgens de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen is de overheid wettelijk verplicht om haar beslissing te motiveren door de juridische 

en feitelijke overwegingen op een “afdoende” wijze op te nemen in de akte. Dit betekent dat haar 

motivering pertinent moet zijn, namelijk dat de overwegingen de beslissing voldoende moeten dragen.  

 

Zoals verzoeker terecht stelt verwijst artikel 9 van het KB van 17 mei 2009 naar artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet en moet dus worden nagegaan of a) de ziekte bij terugkeer een reëel risico inhoudt 

voor zijn leven of fysieke integriteit en of b) er een reëel risico is op een onmenselijke of vernederende 

behandeling “wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij 

verblijft”. Verzoeker kan evenwel in geen geval gevolgd worden waar hij zegt dat de arts-adviseur enkel 

een ernstig risico voor het leven of de fysieke integriteit zou onderzocht hebben. Dit zou blijken uit de 

conclusie.  

 

In de conclusie stelt de arts-adviseur, na uitgebreid onderzoek naar de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de noodzakelijk geachte behandeling als volgt: “Uit het voorgelegd medisch 

dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een aandoening lijdt dat deze een 

ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische 

zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. Op basis van de vermelde medische 

gegevens kan er geen contra-indicatie om te reizen weerhouden worden. Verder is er geen mantelzorg 

nodig omwille van de vermelde aandoeningen. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen 

bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.”  

 

Uit deze conclusie blijkt duidelijk dat de arts-adviseur zich niet heeft beperkt tot een onderzoek naar het 

reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit. Ze motiveert immers verder “aangezien de 

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland.” Deze zinsnede 

heeft impliciet doch zeker betrekking op het risico op een onmenselijke of vernederende behandeling 

gezien uit de bewoordingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt dat enkel bij de tweede 

situatie die betrekking heeft op de eventuele onmenselijke of vernederende behandeling wordt 

verwezen naar de al dan niet voorhanden zijnde adequate behandeling in het herkomstland. De arts-

adviseur heeft onderzocht of de volgens haar noodzakelijke behandeling beschikbaar en toegankelijk is 

in het herkomstland en dit impliciet doch zeker met het oog op het onderzoek naar een risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling.  

 

Evenmin kan dus aangenomen worden dat de gemachtigde zijn standpunt dat er geen reëel risico is op 

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

herkomstland feitelijke grondslag zou missen.  

 

De Raad is van oordeel dat het advies waarop de bestreden beslissing steunt, afdoende is gemotiveerd 

in de zin van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 in het licht van artikel 9 van het KB van 17 

mei 2007 en artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Wat betreft artikel 1 van de wet van 29 juli 1991, blijkt dat deze bepaling enkel stelt: “Voor de toepassing 

van deze wet moeten worden verstaan onder:  - Bestuurshandeling: De eenzijdige rechtshandeling met 

individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of 

meer bestuurden of voor een ander bestuur; - Bestuur: De administratieve overheden als bedoeld in 

artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; - Bestuurde: Elke natuurlijke of 

rechtspersoon in zijn betrekkingen met het bestuur.” Deze bepaling definieert dus enkel een 

bestuurshandeling, bestuur en bestuurde. De Raad ziet niet in hoe de bestreden beslissing deze 

begrippen zou schenden.  
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De Raad stelt vast dat verzoeker in de toelichting van zijn middel niet heeft betwist dat de gemachtigde 

is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of dat hij die correct heeft beoordeeld of dat hij op grond 

daarvan in onredelijkheid tot zijn besluit is gekomen. Hij betwist enkel het formeel motiveren over alle 

voorziene situaties in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Bijgevolg is de aangevoerde schending van 

de materiële motiveringsplicht onontvankelijk.  

 

Artikel 13, § 3 van de Vreemdelingenwet heeft uitdrukkelijk betrekking op de afgifte van een bevel. 

Thans vecht verzoeker geen bevel om het grondgebied te verlaten aan, zodat ook geen schending van 

deze bepaling wordt aangenomen. 

 

Het tweede middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

In zijn derde middel voert verzoeker opnieuw de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van 

de formele motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 en van 

artikel 9 van het KB van 17 mei 2007. 

 

Hij licht zijn derde middel toe als volgt: 

 

“De arts-attaché verwijst in zijn advies op bijzonder oppervlakkige wijze naar bronnen, zonder 

aanduiding van afdeling, pagina, …. 

 

 Als de DVZ zegt dat de vereiste medicatie in het herkomstland aanwezig is, dan moet ze met de 

meeste precisie en volledigheid duidelijkheid geven over de informatiebronnen waarop hij zich steunt. 

(RvV 128.269 , 27 augustus 2014) 

 

De loutere verwijzing door de arts-attaché naar een bepaalde databank voldoet niet aan deze 

voorwaarde, en is derhalve constitutief voor een schending van de materiële motiveringsverplichting.”  

 

Verzoeker ontwikkelt het middel enkel in het licht van de materiële motiveringsplicht. De aangevoerde 

schendingen van de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 9 van het KB van 17 mei 

2007 zijn bijgevolg onontvankelijk. 

 

In tegenstelling tot wat verzoeker aanvoert, heeft de arts-adviseur wat betreft de beschikbare 

behandeling heel precies verwezen naar de informatie uit de MedCOI-databank met unieke 

kenmerknummers BMA-5205 en 6587 en naar informatie verstrekt door de Internationale Organisatie 

voor Migratie van 18 juli 2012. Uit deze informatie, die zich in het administratief dossier bevindt, blijkt op 

precieze wijze dat Prednisolone, Tenofovir en Tacrolimus beschikbaar zijn, evenals immunosuppressiva 

en een nazorg bij levertransplantatie. Wat betreft de toegankelijkheid van de behandeling blijkt uit het 

advies dat eveneens daar op precieze wijze naar de bronnen wordt verwezen waarbij verzoeker ten 

onrechte stelt dat geen verwijzing naar de precieze pagina’s zou opgenomen zijn.  

 

Het middel toont niet aan dat de gemachtigde of de arts-adviseur is uitgegaan van onjuiste feitelijke 

gegevens, of dat zij die incorrect hebben beoordeeld. Er blijkt niet dat de gemachtigde op grond daarvan 

in onredelijkheid tot zijn besluit is gekomen. Een schending van de materiële motiveringsplicht blijkt niet. 

 

Het derde middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

In zijn vierde middel voert verzoeker opnieuw de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van 

de formele motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 en van 

artikel 9 van het KB van 17 mei 2007. 

 

Hij licht zijn vierde middel toe als volgt: 

 

“Een essentieel gegeven in het dossier van verzoeker is dat hij een levertransplantatie heeft ondergaan 

en derhalve over een zeer specifieke nazorg dient te kunnen beschikken. (zie p. 2 van het verslag dd. 

21 april 2015) 

 

In Tsjetsjenië worden geen levertransplantaties uitgevoerd, om reden dat de wetenschappelijke 

expertise en de noodzakelijke instrumenten niet aanwezig zijn.  
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Een adequate specifieke nazorg (voor patiënten die een levertransplantie ondergingen) kan in 

Tsjetsjenië derhalve evenmin worden geboden, gelet op het volstrekt gebrek aan expertise en 

instrumentarium.  

 

De bestreden beslissing en het advies van de arts-attaché bieden op dit punt geen duidelijkheid, laat 

staan enige garantie. De bestreden beslissing spreekt enkel – in bijzonder algemene en stereotiepe 

bewoordingen- dat verdere opvolging en behandeling bij een gastro-enteroloog en hepatoloog 

beschikbaar zijn. 

 

Verzoeker heeft evenwel nood aan een bijzonder specifieke nazorg waarvoor een bijzondere expertise 

vereist is.  

 

De bestreden beslissing is op dit punt onvoldoende gemotiveerd, aangezien uit de beslissing niet kan 

worden afgeleid dat verzoeker onmiddellijk na terugkeer kan genieten over de noodzakelijke nazorg en 

opvolging. 

 

De behandelende specialist overweegt geheel terecht in zijn verslag dd. 21 april 2015 dat er een hoog 

risico bestaat dat patiënt in Tsjetsjenië geen adequate opvolging kan krijgen en dat daarmee een 

belangrijke investering zoals een levertransplantatie is, hierdoor in het gedrang zou kunnen komen.”  

 

Vooreerst blijkt dat het verslag waarnaar verzoeker verwijst van 21 april 2015 dateert en dus van na de 

bestreden beslissing. Dit stuk lag dus niet voor op het ogenblik dat de gemachtigde zijn beslissing heeft 

genomen. De Raad kan in het licht van zijn wettigheidstoets enkel rekening houden met stukken die 

reeds voorlagen op het ogenblik van de beslissing (beoordeling ex tunc). 

 

Verder blijkt dat de arts-adviseur niet betwist dat verzoeker een levertransplantatie heeft ondergaan en 

bijgevolg over een zeer specifieke nazorg dient te kunnen beschikken. Verzoeker heeft echter een 

partiële lezing gedaan van het advies van de arts-adviseur die zich in geen geval heeft beperkt tot de 

algemene bewoordingen dat een behandeling bij een gastro-enteroloog en hepatoloog beschikbaar is. 

Ze heeft verder gemotiveerd dat verdere nazorg bij levertransplantatie beschikbaar is en dit blijkt ook uit 

het MedCOI verslag met nr. BMA 6587 in het administratief dossier, waarin uitdrukkelijk staat dat alle 

voor- en nazorg voor een levertransplantatie beschikbaar zijn en ook in welk publiek ziekenhuis. 

Verzoeker toont op geen enkele manier aan dat er een volstrekt gebrek aan instrumentarium en 

expertise zou zijn voor de nazorg van de levertransplantatie. 

 

Wat betreft artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 verwijst de Raad naar de uiteenzetting hierboven. 

 

De Raad volgt verzoeker bijgevolg niet dat zich een motiveringsgebrek zou voordoen in het licht van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en artikel 9 van het KB van 17 mei 2007. 

 

Het vierde middel is ongegrond. 

 

In zijn vijfde middel voert verzoeker opnieuw de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van 

de formele motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991, van 

artikel 9 van het KB van 17 mei 2007 en van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Hij licht zijn vijfde middel toe als volgt: 

 

“Uit het medisch attest dd. 09.02.15 blijkt dat verzoeker nood heeft aan volgende behandeling en 

geneesmiddelen: 

 - MEDROL, ASAFLOW,  GLUCOPHAGE,  PANTOMED, VIREAD, TACROLIMUS, ADVAGRAF, 

AMLODIPINE en opvolging door gastro - entoroloog  

 

De noodzaak van deze geneesmiddelen wordt thans bevestigd door de behandelende gastro-

enteroloog (zie stuk 3).  

 

De arts-attaché meent niettemin boudweg te kunnen stellen dat een aantal geneesmiddelen niet 

noodzakelijk zouden zijn. 

 

Het niet-weerhouden van bepaalde aandoeningen (welke wel worden weerhouden door andere artsen 

en artsen-specialisten) (in casu diabetes) en het stellen dat bepaalde geneesmiddelen (ASAFLOW, 
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GLUCOPHAGE en PANTOMED) niet noodzakelijk zouden zijn bij de behandeling van verzoeker, 

zonder de patiënt ooit onderzocht te hebben, en in strijd met het advies van de behandelende huisarts 

en geneesheer-specialist(en), zonder ernstige motivering, komt in strijd met de 

zorgvuldigheidsverplichting en de materiële motiveringsverplichting.  

 

Hoewel de ambtenaar-geneesheer een zekere beoordelingsvrijheid heeft als arts, impliceert het 

gegeven dat de ambtenaar-geneesheer een arts is, geenszins dat op hem bij het verlenen van zijn 

advies conform artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet, geen of een verminderde 

motiveringsplicht zou rusten. 

 

De beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer bij het geven van zijn advies doet derhalve geen 

afbreuk aan het feit dat administratieve beslissingen afdoende gemotiveerd moeten zijn, hetgeen 

inhoudt dat de motivering steeds in concreto beoordeeld dient te worden in het licht van alle gegevens 

van het administratief dossier (RvS 23 september 1997, nr. 68.248;RvS 13 mei 2002, nr. 106.502 en 

RvS 18 september 2008, nr. 186.352). De motivering moet in dit opzicht ook draagkrachtig zijn, hetgeen 

wil zeggen dat de motivering voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en 

volledig moet zijn. I 

 

Voor de invulling van de motiveringsverplichting van de arts kan nuttig worden verwezen naar het arrest 

nr. 121.375 dd. 24.03.14 (eigen onderlijning):  

 

“ 4.8 Hoewel het de ambtenaar-geneesheer die de verweerder adviseerde op zich vrij staat om niet 

akkoord te gaan met het standpunt dat werd ingenomen door de behandelend geneesheer in het door 

de aanvrager voorgelegde standaard medisch getuigschrift, dient hij in zijn advies echter wel op een 

afdoende wijze te motiveren waarom hij tot dit andersluidend oordeel komt.  

 

De beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer, waarnaar de verweerder in de nota met 

opmerkingen verwijst, betekent immers niet dat diens vaststellingen steeds volstaan als motieven voor 

een beslissing tot de onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. Het gegeven dat de ambtenaar-geneesheer een arts is, impliceert al 

evenmin dat er op hem bij het verlenen van zijn advies conform artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de 

vreemdelingenwet, geen of een verminderde motiveringsplicht zou rusten. De beoordelingsvrijheid van 

de ambtenaar-geneesheer bij het geven van zijn advies doet derhalve geen afbreuk aan het feit dat 

administratieve beslissingen afdoende gemotiveerd moeten zijn, hetgeen inhoudt dat de motivering 

steeds in concreto beoordeeld dient te worden in het licht van alle gegevens van het administratief 

dossier (RvS 23 september 1997, nr. 68.248;RvS 13 mei 2002, nr. 106.502 en RvS 18 september 2008, 

nr. 186.352). De motivering moet in dit opzicht ook draagkrachtig zijn, hetgeen wil zeggen dat de 

motivering voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig moet zijn. 

De motivering is slechts volledig indien zij een grondslag vormt voor alle onderdelen van de beslissing.” 

(RvS 12 oktober 2007, nr. 175719; RvS 24 september 2008 186.486). Toegepast op het bepaalde in 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, houdt de motiveringsplicht voorzien in artikel 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen in dat de rechtsonderhorige 

moet kunnen nagaan op welke gronden de hem aanbelangende beslissing is gesteund en waarom de 

door hem aangevoerde concrete en pertinente argumenten, zoals geattesteerd in een aan de 

verweerder voorgelegd medisch getuigschrift, in het algemeen niet worden aanvaard (cf. RvS 18 

september 2013, nr. 224.723; RvS 4 december 2002, nr. 113.182).  

 

De motivering van de arts-adviseur is in casu bijzonder summier en gebrekkig (in strijd met het dossier) 

gemotiveerd.  

 

Daarbij komt dat de arts-adviseur een ander standpunt inneemt dan de behandelende geneesheer-

specialist. In zulke hypothese rust op de arts-attaché, die geen specialist is, een bijzondere 

motiveringsverplichting; terzake kan nuttig worden verwezen naar het arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen dd. 24 maart 2014 (RvV 121 375): Wanneer de ambtenaar-geneesheer een 

ander oordeel is toegedaan dan hetgeen door een behandelend geneesheer-specialist wordt 

geattesteerd, dienen de motieven waarop de ambtenaar- geneesheer zich baseert om tot een 

andersluidend oordeel te komen, des te concreter en pertinenter te zijn. Dergelijk andersluidend oordeel 

van een met een adviserende functie beklede arts impliceert dan immers dat hij besluit dat de 

beoordeling van de gespecialiseerde arts onjuist is, wat betekent dat hij van oordeel is dat deze 

gespecialiseerde arts zich vergiste, een medische problematiek overdreef of een tegenaangewezen 

behandeling heeft voorgeschreven in de door hem opgestelde medische attesten. Het is overigens 
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onduidelijk of de arts-attaché eenzelfde specialisatie heeft genoten en over eenzelfde expertise beschikt 

om de aandoening van verzoeker te beoordelen. Het is derhalve eveneens onduidelijk op grond 

waarvan de arts-attaché meent zijn niet-uitgewerkte en niet-onderbouwde stelling te kunnen 

superposeren boven de gedetailleerde bevindingen en het uitgewerkte en precieze besluit van de 

behandelend geneesheer-specialist. De vastgestelde motiveringsgebreken in het beslissend advies van 

de ambtenaar-geneesheer leidt ipso facto tot de vernietiging van de weigeringsbeslissing die in dit 

advies haar noodzakelijke grondslag vindt.”  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 

2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het beginsel impliceert dat de overheid 

met alle dienstige stukken rekening moet houden. 

 

De Raad volgt verzoeker waar hij stelt dat hoewel het de ambtenaar-geneesheer op zich vrij staat om 

niet akkoord te gaan met het standpunt van de behandelend geneesheer, hij in zijn advies echter wel op 

een afdoende wijze moet motiveren waarom hij tot een andersluidend oordeel komt. De 

beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer, betekent inderdaad niet dat diens vaststellingen 

steeds volstaan als motieven voor een beslissing tot de onontvankelijkheid van de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Het gegeven dat de 

ambtenaar-geneesheer een arts is, impliceert al evenmin dat er op hem bij het verlenen van zijn advies 

conform artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet, geen of een verminderde motiveringsplicht 

zou rusten. De beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer bij het geven van zijn advies doet 

inderdaad geen afbreuk aan het feit dat administratieve beslissingen afdoende gemotiveerd moeten zijn, 

hetgeen inhoudt dat de motivering steeds in concreto beoordeeld dient te worden in het licht van alle 

gegevens van het administratief dossier.  

 

Tegelijk kan de Raad zich niet in de plaats stellen van de medische beoordeling door de arts-adviseur 

en het feit dat de behandelende arts een andere mening toegedaan is dan de arts-adviseur is evenmin 

op zich een aanleiding tot de vernietiging van de bestreden beslissing. Het verschil in mening is immers 

eigen aan de overgrote meerderheid van de aangevochten beslissingen waarbij een verblijfsmachtiging 

om medische redenen door de gemachtigde wordt geweigerd en de behandelende arts heeft een 

duidelijk andere taak als de controletaak van de arts-adviseur. De arts-adviseur gaat immers enkel na of 

de behandeling voor een ernstige aandoening absoluut noodzakelijk is om een reëel risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling te vermijden. Enkel indien dit het geval is, gaat hij na of de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid in het herkomstland kunnen gegarandeerd worden. 

 

In casu deelt de Raad de mening van verzoeker niet dat het onduidelijk of niet concreet zou zijn waarom 

de arts-adviseur bepaalde medicijnen en diabetes niet heeft weerhouden. Ze heeft dienaangaande als 

volgt gemotiveerd: “Er is geen indicatie (risico op cardiovasculaire thrombi) voor gebruik van Asaflow, 

dus dat kan niet als een noodzakelijke behandeling worden beschouwd. Er is nergens een 

geobjectiveerde diabetes mellitus dus behandeling met Glucophage kan evenmin als zijnde noodzakelijk 

beschouwd worden. Er werd geen gastroscopie uitgevoerd om aan te tonen dat er een absolute 

noodzaak is aan Pantomed, Diflucan, een antischimmelpreparaat is ook geen strikt noodzakelijke 

behandeling.”  

 

Hieruit blijkt op afdoende wijze waarom de arts-adviseur van mening is dat de behandeling voor 

diabetes of met de voormelde medicijnen niet absoluut noodzakelijk is om een reëel risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling te vermijden. Het feit dat de arts-adviseur verzoeker niet 

onderzocht heeft doet hieraan geen afbreuk nu artikel 9ter van de Vreemdelingenwet enkel voorziet in 

een mogelijkheid de verzoeker te onderzoeken, maar niet in een verplichting. Nu het standpunt van de 

arts-adviseur grotendeels in lijn ligt met het standpunt van de behandelende artsen en voor het deel 

waar de arts-adviseur dit standpunt niet volgt een afdoende motivering voorligt, kan hieruit ook geen 

onzorgvuldig handelen worden afgeleid. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van de formele motiveringsplicht, van de 

zorgvuldigheidsplicht of van artikel 9 van het KB van 17 mei 2007 blijkt niet. 

 

Het vijfde middel is ongegrond. 
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In zijn zesde middel voert verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van de 

formele motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991, van artikel 

9 van het KB van 17 mei 2007. 

 

Hij licht zijn zesde middel toe als volgt: 

  

“Het advies van de arts-attaché (terzake de toegankelijkheid) is gebrekkig gemotiveerd op volgende 

punten:  

 

(i) Het advies van de arts-attaché maakt niet aannemelijk dat verzoeker in aanmerking komt voor 

“gratis” medische zorgen, aangezien het advies stelt dat de bijdragen door hetzij de werkgever, 

hetzij door de staat worden betaald (voor werklozen, gepensioneerden en kinderen); verzoeker 

behoort tot geen van deze categorieën, zodat niet blijkt dat verzoeker recht heeft op gratis 

medisch zorg;  

 

(ii) Waar de kosten voor de geneesmiddelen wel door de patiënten zelf dienen betaald te worden, is de 

beslissing gebrekkig gemotiveerd op volgende punten: 

 

- De kostprijs van de geneesmiddelen wordt niet in overweging genomen, zodat de 

bestreden beslissing niet toelaat te weten of de kostprijs hiervan zou kunnen worden 

gedragen door verzoeker, en of deze in proportioneel verband zou staan met een 

eventuele uitkering. 

- Het advies stelt geheel onterecht dat er geen elementen zouden zijn die erop wijzen dat 

verzoeker geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt: verzoeker is een man van 55 jaar 

oud, die leverpatiënt is, en die niet in staat is een volwaardige professionele activiteit uit te 

oefenen;” 

 

In dit laatste middel is verzoeker van mening dat ook de toegankelijkheid van de nodige behandeling 

gebrekkig is gemotiveerd. Verzoeker zou immers niet in aanmerking komen voor de gratis medische 

zorgen via het systeem van de verplichte ziekteverzekering met financiering door de staat omdat hij niet 

tot de categorieën zou behoren van werklozen, gepensioneerden of kinderen. De Raad is evenwel niet 

overtuigd dat verzoeker onmiddellijk na terugkeer niet onder de categorie van werkloze zou kunnen 

vallen. Verzoeker stelt immers zelf dat hij moeilijk toegang zal hebben tot de arbeidsmarkt, aangezien hij 

een man was van 55 jaar op het ogenblik van de bestreden beslissing en hij leverpatiënt is. Indien 

verzoeker wel werk vindt, blijkt dat bijdragen voor de ziekteverzekering door de werkgever worden 

gedragen.  

 

Wat betreft de informatie dat geneesmiddelen door de patiënten zelf moeten betaald worden, blijkt in het 

advies een verwijzing naar de bron “Country Fact Sheets, Russian Federation”, pagina’s 8-10. Uit deze 

bron, die zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat inderdaad in principe alle Russische burgers 

betalen voor hun medicijnen, tenzij speciale groepen die worden voorzien van gratis medicatie. Deze 

groepen zijn in detail omschreven en hebben o.m. betrekking op oncologische ziekten. Bijgevolg acht de 

Raad het niet vereist dat de arts-adviseur verder had moeten motiveren aangaande de kostprijs van de 

medicijnen en het proportioneel verband met een eventuele werkloosheidsuitkering of pensioen. 

Bijgevolg kunnen ook eventuele problemen met de toegang tot de arbeidsmarkt voor verzoeker niet 

verhinderen dat redelijkerwijs kan aangenomen worden dat hij toegang zal hebben tot de noodzakelijke 

behandeling. 

 

Het zesde middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker 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. 
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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 eenendertig januari tweeduizend achttien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


