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 nr. 200 353 van 26 februari 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. BAELDE 

Gistelse Steenweg 229 bus 1 

8200 SINT-ANDRIES 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Togolese nationaliteit te zijn, op 27 april 2015 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 maart 2015 waarbij 

een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Gezien titel Ibis, 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 21 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 januari 

2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. VUYLSTEKE, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient bij schrijven van 4 maart 2015 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 19 maart 2015 een beslissing waarbij de verblijfsaanvraag zoals bedoeld in punt 1.1. 
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onontvankelijk wordt verklaard. Deze beslissing, die verzoeker op 1 april 2015 ter kennis wordt 

gebracht, luidt als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

04.03.2015 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 zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is. 

Reden(en): 

Artikel 9ter §3 – 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), zoals vervangen 

door Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012); de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of 

geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de 

ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan 

geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 18.03.2015 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

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

het land waar hij verblijft. De onontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de 

eerbiediging van de andere voorwaarden tot ontvankelijkheid, voorzien in Artikel 9ter §3. Een eventuele 

onmogelijkheid tot reizen zal bij de uitvoering van een verwijdering onderzocht worden.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel een schending aan van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, 

van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel:  

 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na te 

gaan of de overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of 

zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen 

(RvS. 17 januari 2007, nr. 166.860; RvS. 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 28.348). 

 

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 respect voor het zorgvuldigheids-

beginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing haar oordeel moet 

steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken (RvV nr. 80.585 

van 2 mei 2012). 

 

De bestreden beslissing verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf van 4 maart 2015 

onontvankelijk om reden dat “de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in §1, 

eerste lid” van artikel 9ter Vw. (stuk 1). 

 

Concreet stelt de arts-adviseur dat niet precies kan worden ingeschat wat de graad van ernst is van de 

aangehaalde aandoening (stuk 1b). Hieruit wordt door deze arts-adviseur afgeleid dat “het medisch 

dossier niet aantoont (…) dat er, met of zonder behandeling, een risico bestaat voor een onmenselijke 

of vernederende behandeling wanneer er geen adequate zorgen zouden zijn in het land van herkomst of 

het land waar betrokkene verblijft” (stuk 1b). 

 

Alsdan concludeert de arts-adviseur dat de medische aandoening van verzoeker “kennelijk niet 

beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in §1” van artikel 9ter Vw. (stuk 1b). 
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Vooreerst mag men hierbij niet licht gaan over de inhoud van het woord ‘kennelijk’ . Zo is het volgens 

vaste rechtspraak van de Raad van State ‘kennelijk’ datgene “waarvan het bestaan of de aard voor een 

redelijke geest dermate overtuigend als aannemelijk overkomt, dat nader onderzoek niet nodig lijkt.” 

(o.a. RvS 12 augustus 1992, nr. 40.082; RvS 21 augustus 1992, nr. 40.121; RvS 29 december 1993, nr. 

45.539; RvS 29 april 1997, nr. 66.096, T.Vreemd. 1997, 295). 

 

Indien kennelijk geen sprake is van een ernstige aandoening in de zin van artikel 9ter, §1 Vw. wil dit 

m.a.w. zeggen dat de arts-adviseur stelt dat er met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 

vaststaat dat er geen realistische twijfel kan bestaan dat de ziekte niet ernstig is in de zin van artikel 9ter 

Vw. en bijgevolg zonder enige twijfel: 

- géén gevaar voor het leven in houdt; 

- géén gevaar voor de fysieke integriteit inhoudt; 

- géén gevaar voor een onmenselijke of vernederende behandeling in het land van herkomst inhoudt. 

 

Gezien deze “kennelijkheid” beschikt verweerder m.a.w. niet over een brede discretionaire bevoegdheid, 

doch maakt dit eerder een eenvoudige “zwart/wit toets” van kennelijk ernstig of manifest niet ernstig in 

de zin van artikel 9ter, §1 Vw. uit. 

 

Immers, van zodra er een ernstige ziekte een mogelijk gevaar voor het leven, voor de fysieke integriteit 

of voor een onmenselijke of vernederende behandeling in het land van herkomst bij gebreke aan 

adequate behandeling aldaar inhoudt, volgens het voorgelegd SMG, dringt een beoordeling ten gronde 

van dit verzoek overeenkomstig artikel 9ter Vw. zich op. 

Het Standaard Medisch Getuigschrift van de specialist (Gastro-Enteroloog) Dr. M. C. van het AZ 

Damiaan te OOSTENDE stelt duidelijk (stuk 4): 

“Medicamenteuze behandeling: Baraclude – dit is niet beschikbaar in het land van herkomst.” 

Én 

"Bij stop Baraclude → opflakkering hepatitis B en evolutie naar cirrose → overlijden." 

 

Kortom, de ziekte van verzoeker zal lijden tot overlijden bij terugkeer naar het land van herkomst, gezien 

de noodzakelijke medische behandeling aldaar niet beschikbaar is, zodat verzoeker aldaar zal 

overlijden. De informatie zoals opgenomen in het SMG van Gatro-Enteroloog Dr. M. C. is bezwaarlijk 

voor enige interpretatie vatbaar. 

Het is verzoeker een raadsel hoe deze inhoud van het SMG van Gastro-Enteroloog Dr. C. (stuk 4) te 

verzoenen valt met de inhoud van het advies van arts-adviseur K. B. van 18.03.2015 volgens hetwelk de 

aandoening kennelijk niet voldoet aan artikel 9ter, §1 Vw. (stuk 1b) !?! 

 

Een ziekte waarvan het verzoekschrift afdoende de ernst benadrukt (stuk 3), terwijl het SMG benadrukt 

dat dit bij gebreke aan correcte behandeling zal lijden tot overlijden, maakt per definitie een ernstige 

ziekte uit dewelke een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit in de zin van artikel 

9ter, §1 Vw. 

Dit valt voor elk normaal redelijk weldenkend mens niet anders te lezen of te interpreteren. 

De verbreking van de bestreden beslissing, dewelke zich steunt op dit advies van de arts-adviseur en dit 

tot het hare maakt als motivatie van de beslissing, dringt zich ten stelligste op. 

“Doordat in de bestreden beslissing de gemachtigde van de staatssecretaris een advies van de arts-

adviseur dat niet getuigt van een behoorlijke feitenvinding in het licht van artikel 9ter, §1, eerste lid 

onderschrijft en als het zijne overneemt, is de zorgvuldigheidsplicht geschonden.” 

(RvV nr. 92.444 van 29 november 2012) 

Alsook: 

“Wanneer de ambtenaar-geneesheer een ander oordeel is toegedaan dan hetgeen door een 

behandelende 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. 

In casu gaat het om een standaard medisch getuigschrift opgesteld door een arts gespecialiseerd in de 

kinderpsychiatrie. Hoewel het op zich geen vereiste is dat de ambtenaar-geneesheer over eenzelfde 

specialisatie zou beschikken en hij wettelijk ook niet verplicht is om beroep te doen op een externe 

deskundige, mag van de ambtenaar-geneesheer die tot een conclusie komt die lijnrecht ingaat tegen het 

standpunt van een dergelijk gespecialiseerd geneesheer, wel verwacht worden dat hij in het licht van de 

vermeldingen in het standaard medisch getuigschrift van 10 januari 2013, duidelijk preciseert op welke 
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grond hij zich steunt om te oordelen dat de aandoening (…) geen behandeling vereist, spontaan in 

gunstige zin evolueert en op het moment van het attesteren van het standaard medisch getuigschrift 

voorbij zou zijn. 

(…) 

De ambtenaar-geneesheer licht op geen enkele wijze concreet toe op welke basis hij de duidelijke 

vaststellingen van de behandelende geneesheer naast zich neerlegt.” 

(RvV 24 maart 2014, nr. 121.375, T.Vreemd. 2014, p. 336) 

De bestreden beslissing is kennelijk onredelijk genomen, minstens manifest onzorgvuldig, zonder uit te 

gaan van de correcte feitengesteldheid zoals beschreven in het verzoekschrift gebaseerd op het SMG 

van Gastro-Enteroloog Dr. M. C. van 18.02.2015.” 

 

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

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

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

2.3. Artikel 9ter, §1 en §3, 4° 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 

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

[…] 

 

§3 De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

 

1° […] 

2° […] 

3° […] 

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

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

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

verblijf in het Rijk; 

5° […]” 
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2.4. Het standaard medisch getuigschrift van 18 februari 2015 dat verzoeker heeft ingediend ter onder-

steuning van zijn aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen, vermeldt dat verzoeker lijdt 

aan chronische hepatitis B, dat hij hiervoor “Baraclude” dient te nemen en dat dit niet beschikbaar is in 

het land van oorsprong. Onder rubriek D “Wat zouden de gevolgen en mogelijke complicaties zijn indien 

de behandeling wordt stopgezet” kan het volgende worden gelezen: “Bij stop Baraclude  opflakkering 

HepB en evolutie naar cirrose  overlijden”.  

 

2.5. Het medisch advies van de arts-adviseur van 18 maart 2015 – dat werd verstrekt in het kader van 

artikel 9ter, §1, laatste lid van de Vreemdelingenwet en waarnaar de bestreden beslissing verwijst – luidt 

als volgt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag om evaluatie van het standaard medisch getuigschrift voorgelegd door 

voornoemde persoon in het kader van zijn aanvraag dm machtiging tot verblijf, bij onze diensten 

ingediend op 04.03.2015. 

Betrokkene legt in de aanvraag d.d. 04/03/2015 een standaard medisch getuigschrift (SMG) voor, 

opgesteld door Dr. C. op 18/02/2015. Uit dit medisch getuigschrift blijkt dat de aandoening van 

betrokkene zou bestaan uit een chronische hepatitis B maar we beschikken over geen enkele staving 

met protocols van bloedname of specialistische verslagen, Dientengevolge kan in casu niet precies 

ingeschat worden wat de graad van ernst is van de aangehaalde aandoening. Het betreft hier zeker 

geen kritieke gezondheidstoestand en evenmin een zeer vergevorderd stadium van ziekte. Er is geen 

nood aan hospitalisatie met permanent medisch toezicht. De aandoening vereist geen dringende 

maatregelen- onder dewelke er acuut levensgevaar zou kunnen ontstaan. Derhalve moet vastgesteld 

worden dat het medische dossier, zoals het voorligt, momenteel niet aantoont dat er, met of zonder 

behandeling, een, risico bestaat voor een onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er geen 

adequate medische zorgen zouden zijn in het land van herkomst of het land waar betrokkene verblijft. 

Uit de voorliggende attesten blijkt dan ook geenszins een tegenaanwijzing voor terugkeer naar het land 

van herkomst of het land waar betrokkene verblijft. 

Ik stel bijgevolg vast dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in §1, eerste 

lid van Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en die aanleiding kan geven tot het bekomen van 

een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel"” 

 

2.6. Verzoeker herinnert in zijn verzoekschrift aan wat kan worden gelezen in het standaard medisch 

getuigschrift en acht het kennelijk onredelijk, onzorgvuldig en onbegrijpelijk dat de arts-adviseur de 

conclusie trekt dat “de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid 

van Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en die aanleiding kan geven tot het bekomen van 

een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel”. De Raad dient echter vast te 

stellen dat verzoeker helemaal niet ingaat op wat de arts-adviseur vermeldt in zijn advies, met name “Uit 

dit medisch getuigschrift blijkt dat de aandoening van betrokkene zou bestaan uit een chronische 

hepatitis B maar we beschikken over geen enkele staving met protocols van bloedname of 

specialistische verslagen. Dientengevolge kan in casu niet precies ingeschat worden wat de graad van 

ernst is van de aangehaalde aandoening.” Dit wordt niet onderuit gehaald door een betoog te houden 

over het woord “kennelijk” zoals opgenomen in artikel 9ter, §3, 4° van de Vreemdelingenwet, de ernst 

van zijn aandoening te benadrukken, te poneren dat de informatie zoals opgenomen in het standaard 

medisch getuigschrift bezwaarlijk voor enige interpretatie vatbaar is en dat de verbreking van de 

bestreden beslissing zich opdringt en evenmin door enkele uittreksels uit arresten van de Raad te 

verschaffen. Zoals de verwerende partij terecht opmerkt in haar nota kan verzoeker er niet aan voorbij 

gaan dat het standaard medisch getuigschrift onder de rubriek “B, Diagnose” stelt, “gedetailleerde 

beschrijving van de aard en de ernst van de aandoening op basis waarvan de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9ter wordt ingediend. Het is in het belang van de patiënt dat voor elke 

pathologie stukken ter staving worden voorgelegd (bv. Specialistisch verslag)”. 

 

Het enig middel is ongegrond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

RvV X Pagina 6 van 6 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig februari tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


