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 nr. 68 858 van 20 oktober 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 

19 mei 2011 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

van 20 april 2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend 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, ongegrond verklaard wordt. 

 

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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 22 juni 2011 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 september 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 oktober 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat J. VANHALST en van advocaat 

D. VAN DER BEKEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 3 augustus 2010 dienden verzoekers een aanvraag om verblijfsmachtiging in 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).  
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1.2. Op 20 april 2011 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

de in punt 1.1. bedoelde aanvraag ongegrond. Deze beslissing werd aan verzoekers betekend op 20 

april 2011. 

 

Zij vormt de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“(…)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, heb ik de eer u mee te 

delen dat dit verzoek ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

Redenen:  

Het aangehaalde medisch probleem kan niet aanvaard worden als grond om een verblijfsvergunning 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 te bekomen.   

 

Uit het medisch advies van de arts-attaché (zie gesloten omslag en administratief dossier) blijkt dat 

betrokkene lijdt aan een aandoening waarvoor hij medicamenteus behandeld wordt, regelmatig dient 

opgevolgd te worden door een specialist en ook levenslang een gespecialiseerde behandeling dient te 

volgen.  

De arts-attaché merkt op dat betrokkene reeds in Armenië behandeld werd zoals blijkt uit de vertaling 

van het medisch verslag dat betrokkene voorlegde bij de aanvraag 9ter.  

Volgens de arts-attaché kan betrokkene reizen. Er dient wel rekening gehouden worden met het 

schema van de behandelingen van betrokkene. Hierbij willen we opmerken dat betrokkene op lOM 

beroep kan doen voor de REAB-procedure (procedure voor de Terugkeer en Emigratie van Asiel-

zoekers uit België). Indien betrokkene specifieke bijstand (bvb medische bijstand) nodig heeft kan hij 

vergezeld worden door een (medische) begeleider tot aan de eindbestemming.  

Uit de beschikbare gegevens blijkt volgens de arts-attaché geen medische noodzaak tot mantelzorg. 

Deze beslissing geldt echter ook voor het gezin van betrokkene dus is er toch mantelzorg voorzien, (zie 

gesloten omslag en administratief dossier).  

 

De vraag stelt zich dus naar de opvolgings- en behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst, 

Armenië.  

Uit de correspondentie met een Armeense arts dd. 26.05.2010 waarover de arts-attaché beschikt, en uit 

de lijsten van de in Armenië geregistreerde geneesmiddelen, blijkt dat de voor betrokkene noodzakelijke 

medicatie voorkomt op de lijst van geregistreerde geneesmiddelen in Armenië en dus beschikbaar is. 

De geneesmiddelen  zijn op voorschrift verkrijgbaar. De gespecialiseerde behandeling is mogelijk en 

wordt door de staat gefinancierd. Opvolging door een specialist is ook mogelijk. Dat er 7 specifieke 

centra zijn in Armenië: 4 in Yerevan, 1 in Gumri, 1 in Vanadzor en 1 in Kapan. Dat de specifieke 

behandeling opgenomen is in het basis voordelenpakket dat gefinancierd wordt door de staatsbegroting 

van Armenië. Dat betrokkene met zijn aandoening een handicapstatus heeft die recht geeft op gratis 

behandeling.  

Verder verwijst de arts-attaché naar een e-mail van 29/09/2010 van M. Gevorgyan van het Ministerie 

van Volksgezondheid waaruit blijkt dat primaire gezondheidszorg beschikbaar is in Armenië en 

specifieke zorgen ook (zie gesloten omslag en administratief dossier)  

 

De arts-attaché besluit dat de aandoening van betrokkene, hoewel die kan beschouwd worden als een 

aandoening die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit indien deze niet 

adequaat behandeld en opgevolgd wordt, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederen-

de behandeling, gezien deze behandeling en opvolging beschikbaar zijn in Armenië. Derhalve is er 

vanuit medisch standpunt volgens de arts-attaché dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland, Armenië. 

 

Dusdanig stelt zich de vraag naar de toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen, zijnde de 

nodige medicatie en de noodzakelijk opvolging door een specialist, in het herkomstland van betrokkene, 

Armenië.  

In Armenië bestaat geen systeem van sociale zekerheid (zoals de advocaat van betrokkene ook 

vermeldt). Echter, de gespecialiseerde behandeling wordt door de staat gefinancierd. Dat de specifieke 

behandeling opgenomen is in het basis voordelenpakket dat gefinancierd wordt door de staatsbegroting 
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van Armenië. Dat betrokkene met zijn aandoening een handicapstatus heeft die recht geeft op gratis 

behandeling.  

Uit de asielaanvraag van betrokkene blijkt dat betrokkene voorafgaand aan zijn verblijf in België, 

gedomicilieerd was in de Armeense hoofdstad Jerevan maar dat zijn verblijfsadres in Ararat was. Uit 

onze informatie blijkt dat de behandeling van betrokkene mogelijk is in Ararat en dat betrokkene ook 

terecht kan in 1 van de 4 specifieke centra van Jerevan. Bovendien legt betrokkene bij zijn aanvraag 

9ter een vertaling voor van een Armeens hospitalisatieverslag waaruit blijkt dat hij reeds behandeld 

werd in een ziekenhuis in Jerevan voor zijn aandoening.  

De advocaat van betrokkene haalt ook nog aan dat het onmogelijk is om medicatie aan te schaffen in 

Armenië door de hoge kostprijs van de medicatie en dat betrokkene werkonbekwaam is en een gebrek 

aan financiële inkomsten heeft Hierbij willen we opmerken dat de behandeling door de staat wordt 

gefinancierd. Indien er toch nog bijkomende kosten zouden zijn wat medicatie betreft merken we op dat 

deze beslissing ook geldt voor de echtgenote van betrokkene, dat kan worden verondersteld dat zij ook 

een steentje kan bijdragen in de financiële situatie van het gezin bij een terugkeer naar het land van 

herkomst.  

Verder kan betrokkene beroep doen op hulp van de International Örganisation for Migration. De IOM 

ondersteunt de Armeense regering op het gebied van migratie. De IOM wil tevens de zelfstandigheid en 

integratie verbeteren voor mensen die terugkeren naar Armenië. Zo assisteert de IOM terugkerende 

Armeniërs bij hun reïntegratie.  

Deze terugkeerders kunnen microkredieten krijgen om een nieuw leven op te bouwen.  

De advocaat van betrokkene haalt ook nog aan dat er een minder kwalitatieve gezondheidsverzorging is 

in Armenië en dat dokters in België dit vastgesteld zouden hebben doordat betrokkene onvoldoende 

behandeld was. Deze bewering wordt echter niet gestaafd met enig bewijs, deze bewering wordt niet 

teruggevonden op de medische attesten die voorgelegd werden en kan dus ook niet weerhouden 

worden, (zie administratief dossier)  

 

Derhalve  

1) blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit, of  

2) blijkt niet 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 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).  Gelieve eveneens 

bijgevoegde gesloten omslag aan betrokkene te willen overhandigen. (…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid en de rechtspleging  

 

2.1. De Raad stelt vast dat het beroep tevens in eigen naam wordt ingediend door S.N. als derde 

verzoekende partij en S.A. als vierde verzoekende partij. Uit de bestreden beslissing en het verzoek-

schrift blijkt dat zij respectievelijk geboren zijn op 20 september 2000 en 6 oktober 2002. Uit niets blijkt 

dat zij volgens Armeens recht meerderjarig zouden zijn. Er moet derhalve worden vastgesteld dat 

voormelde partijen als minderjarige infans niet over de vereiste hoedanigheid beschikken om zonder 

wettelijke vertegenwoordiging een annulatieberoep bij de Raad in te stellen. In zoverre het beroep 

ingesteld is door voormelde verzoekende partijen is het bijgevolg niet ontvankelijk (cfr. RvS 15 februari 

2006, nr. 155.037). 

 

2.2. Waar verzoekers in fine van hun verzoekschrift de vernietiging vorderen van het medisch advies 

van de arts-adviseur Dr. G.K. van 25 maart 2011, dient de Raad op te merken dat dit geen voor 

vernietiging vatbare administratieve rechtshandeling is. Een beroep tot nietigverklaring dient krachtens 

de artikel 39/1, § 1, tweede lid juncto artikel 39/2, § 2 van de Vreemdelingenwet, een individuele 

beslissing genomen met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot voorwerp te hebben. “Voor het begrip 

«beslissing» of «bestuurshandeling» kan worden teruggegrepen naar de inhoud die de Raad van State 

er in zijn contentieux aan geeft: teruggrijpend naar de onderwijl klassiek geworden definitie van 

VRANCKX wordt bedoeld een uitvoerbare beslissing, zijnde een handeling waarbij wordt beoogd rechts-

gevolgen in het leven te roepen of te beletten dat zij tot stand komen, met andere woorden waarbij wordt 

beoogd wijzigingen aan te brengen in een bestaande rechtsregel of rechtstoestand dan wel zodanige 

wijziging te beletten (vaste rechtspraak: zie J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State. 
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Ontvankelijkheid in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1996, 14)” (Gedr.St. Kamer, 

2005-2006, nr.2479/001, 93).  

 

Het advies van de ambtenaar-geneesheer is geen dergelijke individuele beslissing. Het betreft een niet 

bindend advies gericht aan de ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken “die de beslissings-

bevoegdheid heeft over de verblijfsaanvraag” (cf. Gedr.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51, 2478/001, p. 35) 

en wiens beoordelingsvrijheid over de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, hierdoor niet beperkt wordt.  

 

Het beroep is derhalve onontvankelijk voor zover de vernietiging gevorderd wordt van het medisch 

advies van de arts-adviseur dr. G.K. van 25 maart 2011. 

 

2.3. Uit het rechtsplegingsdossier blijkt dat er rolrecht geheven werd voor eerste verzoeker en zijn 

echtgenote, aangezien bij het verzoekschrift geen stukken gevoegd waren in de zin van artikel 9/1 van 

het PR Rvv en verzoekers nagelaten hebben gevolg te geven aan een aangetekend schrijven van de 

griffie van de Raad van 23 mei 2011 op hun gekozen woonplaats waarin hen gewezen werd op de 

mogelijkheid hun verzoekschrift te regulariseren in toepassing van artikel 39/68-1, § 2, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet en waarbij gewezen werd op artikel 39/68-1, §2, derde lid, van de Vreemdelingenwet 

dat als volgt luidt:  “Een verzoekschrift dat niet, onvolledig of laattijdig is geregulariseerd, wordt onver-

minderd de toepassing van artikel 39/69, § 1, derde lid, geacht in te houden dat de verzoekende partij 

afstand doet van zijn verzoek van de pro deo te genieten.” Uit het rechtsplegingsdossier blijkt dat 

voormeld schrijven van de griffie van de Raad tevergeefs aangeboden werd op de gekozen woonplaats 

op 25 mei 2011 en teruggezonden werd naar de Raad op 14 juni 2011 omdat het niet afgehaald werd bij 

het betrokken postkantoor. 

 

2.4.Verzoekende partijen brengen niets in tegen het voormelde en kunnen ter terechtzitting dan ook niet 

dienstig kritiek uiten op het geheven rolrecht, stellende dat er geen rolrecht kan geheven worden op 

basis van een “briefje dat niet afgehaald werd” bij het postkantoor. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Uit de bespreking van onderstaand middel blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn.  

 

3.1 In wat als een eerste en enig middel kan beschouwd worden, werpen verzoekers de schending op 

“van het vertrouwensbeginsel, objectiviteitsprincipe, motiveringsplicht, overschrijding of afwending van 

macht, van de algemene zorgvuldigheidsplicht en dus beoordelingsfout door DVZ.” 

 

Verzoekers betogen als volgt:  

 

“(…)1) Doordat DVZ stelt in zijn « redenen » vermeldt in zijn brief van 20.04.2011 aan de heer 

Burgemeester van 2500 LIER : 

dat het aangehaalde medisch probleem niet kan aanvaard worden als grond om een verblijfsvergunning 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 decemmber 1980 te bekomen, zich steunende op het 

medisch advies ; 

dat dit medisch advies, daterend 25.03.2011 een beoordeling inhoudt van de gezondheidsproblemen 

aangehaald door de heer S.V., zich baserende op volgende medische attesten : 

 - medisch attest dd. 12/7/2010 Dr. K. D. -nefrologie AZ Nikolaas, Sint-Niklaas ; 

- hospitalisatieverslag dd. 20/7/2010 opgesteld door dr. D. (hospitalisatie op dienst nefrologie van 

8/7/2010 t.e.m.19/7/2010 en korte heropname van 19/7/2010 t.e.m. 20/7/2010) ; 

- medisch attest dd. 25/7/2010, dr. K. D. ;  

- vertaling dd. 26/7/2010 uit het Armeens naar het Frans van een ongedateerd hospitalisatieverslag, 

opgesteld door G.H. P., diensthoofd, en A. Parsadanyan, behandelend arts, Medisch Centrum 

«Erebouni » (hospitalisatie op de afdeling hemodialyse van 19/4/2004 tot ?) ; 

- medisch attest dd. 24/2/2011, opgesteld door dr. S. V. O., internist-nefroloog ; 

Terwijl : 

Verzoeker merkt op dat geen rekening gehouden werd van alle medische documenten, dat men zich 

niet enkel moet steunen op voormelde documenten, doch ook op medische documenten welke in juli 

overgemaakt werden aan DVZ telkenmale verzoeker fysisch niet in staat was om zijn aanvankelijk 

gehoor af te leggen in het kader van de aanvraag van asielprocedure ; 

Dat deze feiten kenmerkend zijn van de zorgwekkende en wankele gezondheidstoestand van 

betrokkene, hetgeen uitgemaakt wordt uit het herhaaldelijk uitstellen van voormeld gehoor, gezien het 
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flauwvallen van verzoeker hetzij onderweg hetzij bij aankomst op DVZ ; dat hiervoor diverse rapporten 

bij DVZ ingediend werden onder andere in juli 2010 ; 

2) Doordat het medisch advies, waarop DVZ zich steunt om zijn Ster aanvraag ontvankelijk doch 

ongegrond te verklaren het heeft over betrokkene die lijdt aan terminale nierinsufficiëntie ; 

Terwijl de zieke verzoeker van bij het begin van zijn behandeling in België zich wilde op de wachtlijst 

doen plaatsen voor niertransplantatie, gezien zijn twee nieren niet meer functioneren ; 

Dat verscheidene diensten hem de hoop koesterden door te zeggen dat hij eerst verblijfsdocumenten 

nodig had van minimum één jaar, teneinde hierop beroep te kunnen doen ; 

Dat hij voortdurend in de hoop leefde een serieuze kans te hebben op niertransplantatie ; 

Dat indien hij naar Armenië zou moeten terugkeren om zich daar, met alle risico’s van dien, verder te 

doen behandelen, die hoop nooit een realiteit zou worden, want de transplantatieproblematiek in 

Armenië is een enorm probleem (de zieke moet zelf op zoek gaan naar een donor, de prijs is enorm en 

bijgevolg onbetaalbaar, geen waarborg voor positief resultaat, enz.) 

Dat een eventuele terugkeer en de teleurstelling de hoop te moeten verliezen , dat dit zijn 

levensverwachting — gezien zijn erge gezondheidstoestand — erg zou doen verminderen, wat als een 

onmenselijke of vernederende behandeling moet aanzien worden, dus in strijd met artikel 3 van het 

E.V.R.M. ; 

In die omstandigheden is er een enorm bezwaar tegen de terugkeer van de zieke verzoeker, heer S. V. 

en zijn familie naar het herkomstland, Armenië ; 

3) Doordat ook de arts-adviseur van de Cel medische Evaluatie van DVZ in zijn medisch advies dd. 

25.03.2011 in zijn conclusie, onder andere stelt dat : 

« ... zoals vastgesteld bij de betrokkene tijdens een hospitalisatie in juli 2010, hoewel dit kan beschouwd 

worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven of fysieke 

integriteit indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, geen reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling en opvolging beschikbaar zijn in 

Armenië » 

Terwijl :  

Betrokkene werd in Armenië verzorgd van januari 2004 tot eind juni 2010 enkel in het kader van 

nierdialyse: de dokters hadden niet ontdekt dat hij nog te kampen had met andere ernstige gezond-

heidsproblemen namelijk hepatitis C, schildklierproblemen, et dat hij een « bol » in de hersenen heeft, 

e.a. ; 

Dat het in België is dat deze bijkomende gezondheidsproblemen ontdekt werden ; Dat hij hiervoor 

dringend moet behandeld worden (zie diverse medische attesten) ; 

Zo moet verzoeker voor de schildklier een heelkundige ingreep ondergaan ; zie attest ; 

Wat het probleem in de hersenen betreft, de aanwezigheid van een « bol » werd blijkbaar nog niets 

ondernomen doch het is zorgwekkend ; 

Wel neemt verzoeker naast de tweedaagse nierdialyse en tweedaagse « perfusie » een tiental 

verschillende medicamenten per dag ; 

Die medicatie moet nog aangepast worden ; 

4) Doordat : 

Uit de conclusie van DVZ haalt verzoeker : 

« hoewel dit kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden 

voor zijn leven of fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, geen reëel 

risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling en 

opvolging beschikbaar zijn in Armenië » 

« Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen gevaar tegen een terugkeer naar het herkomst-

land, Armenië ». 

Terwijl : 

Dat dient benadrukt te worden dat de zieke jarenlang uitgeput was en vermagerd gevolg van de 

gebrekkige dialyse-behandeling in Armenië van 2004 tot midden 2010 ; 

Dat door de weinig hoopvolle medische verbetering van verzoeker, hij en zijn echtgenote beslist hebben 

het appartement waarin zij in Armenië woonachtig waren te verkopen, teneinde zich in het buitenland 

hopelijk beter te kunnen laten verzorgen ; 

(stuk 4 ) 

Dat het voornamelijk de verzoeker is die het enorm verschil vaststelt een aanvoelt tussen de 

behandeling in Armenië tot juni 2010 en de behandeling in België sedert juli 2010 ; 

Dat een vergelijkende tabel door verzoeker gezien zijn slechte wankele toestand nog niet kon opgesteld 

worden, doch later na opstelling zal doorgestuurd worden naar de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen of eventueel ter zitting zal afgegeven worden ; 

Dat een terugkeer naar Armenië zijn vorige lijdensweg zou doen hernemen : enkel het feit van erover na 

te denken komt verzoeker zijn gezondheid zeker niet ten goede ; 
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5) Doordat het medisch advies dd. 25.03.2011 stelt : 

« Er dient opgemerkt te worden dat in dit medisch advies enkel rekening gehouden werd met de 

beschikbaarheid van de medische behandeling in medisch-technische zin. Een verdere evaluatie van de 

toegankelijkheid van de zorgen is eveneens aangewezen om de continuïteit in de medische zorgen te 

garanderen, doch valt buiten de context van dit medisch advies. » 

6) Doordat, de beslissing van DVZ van 20.04.2011 (op pagina 2) wat de opvolgings- en behandelings-

problematiek in Armenië betreft, het volgende vermeldt : 

Volgens correspondentie met een Armeense arts van 26/06/2010 en volgens een e-mail van 29/09/2010 

van het Ministerie van Volksgezondheid zouden medicatie, gespecialiseerde behandeling, primaire 

gezondheidszorg beschikbaar zijn in Armenië ; 

en heruit herneemt DVZ het besluit over van de arts-attaché, namelijk dat de behandeling en opvolging 

beschikbaar zijn in Armenië en dat er dan geen bezwaar is tegen terugkeer naar het herkomstland, 

Armenië ; 

Een gespecialiseerde behandeling is mogelijk en wordt door de staat gefinancierd ; 

Terwijl : 

Uit voorgaande uitleg (namelijk punt  hiervoor) blijkt dat de jarenlange verzorging 

zorgwekkend was in Armenië, rekening houdend met enkele ernstige gezondheidsproblemen van 

verzoeker die ten andere tot eind juni 2010 niet eerder in het herkomstland ontdekt werden en bijgevolg 

dus ook niet konden verholpen worden in Armenië ; 

Pas vanaf juli 2010 werden « laattijdig » pathologiën ontdekt ; 

Gezien steeds bijkomende gezondheidsproblemen ontdekt worden welke vroeger niet gekend werden, 

ziet men moeilijk in, waarom verzoeker terug zou kunnen gaan naar Armenië, dit zou letterlijk een 

schending uitmaken, onder andere van artikel 3 van het E.V.R.M. ; 

7) Doordat DVZ in haar beslissing van 20.04.2011 (pagina 2) in de rubriek toegankelijkheid stelt dat 

betrokkene een handicapstatus heeft die recht geeft op gratis behandeling ; 

DVZ haalt aan dat de echtgenote van betrokkene eveneens een steentje kan bijdragen in de financiële 

situatie van het gezin bij een terugkeer naar het land van herkomst ; 

Terwijl : 

Verzoeker stelt dat zelfs met een handicaptenstatus, er bepaalde kosten zijn ; 

Op de dialyse in Armenië wordt het materiaal (de synthetische nier) tot tweemaal of driemaal toe 

gebruikt ; zelfs dan dient er iets « in het zwart » betaald te worden : sociale voorziening en transport 

ontbreekt ; 

Verzoeker zal wel de nodige uitleg geven hierover ter zitting op de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen ; 

Kenschetsend zijn twee vertalingen van het Armeens naar het frans, van Armeniërs welke met de 

nierdialyseproblematiek uit Armenië te maken hebben en welke erge wantoestanden — anoniem-

wensen te verduidelijken ; 

Probleem is dat die twee personen, strikt anoniem wensen te blijven uit schrik dat tegen hen 

wraakmaatregelen zouden genomen worden , zoals bijvoorbeeld verlies van werk ; 

Twee anonieme getuigenissen uit Armenië ; 

(stuk 7/1 + 7/2) ; 

Tekst van het uit het Armeens naar het frans vertaald document : De opsteller ervan is een verpleegster 

welke in een dialysedienst werkt : (…) : 

 « Je travaille comme infirmière au Service de Dyalise de l'Hopital. En partant des circonstances, ainsi 

que dans la crainte de perdre mon travail je ne pourrais pas me présenter ». Cependant, en travaillant 

depuis longtemps dans ce système je ne peux plus me taire ». 

« Je voudrais vous dire que la protection de la santé se trouve dans uns situation inconsolable dans 

notre pays, surtout dans le Service de Dyalise ». 

« Par la Loi dans les hopitaux l'application de dyalise est sous la charge de l'Etat, mais chez nous il y a 

un approche impitoyable à l'égard des patients ». 

« Par avance, on prend des patients une grosse somme pour les examens, et c'est après qu'on les 

installe la fistule. Lorsqu'il faut changer le filtre, on ne le change qu'après le deuxième ou troisième 

usage et tout cela toujours avec de l'argent. L'équipement de dyalise est très vieux chez nous et c'est 

justement la raison qu'on ne peut pas le faire complètement. Nous n'avons aucune condition 

correspondante. Par regret je voudrais vous annoncer que nous avons même des patients qui viennent 

deux fois par semaine au lieu de trois, par le manque de l'argent. Ils n'ont même pas d'argent afin de 

venir à l'hopital et personne ne s'inquiète pour eux. L'indifférence complète régne vis-à-vis de ces 

malades, qui sont obligés de payer même pour les chariots afin qu'on les transporte dans les chambres 

». 

« Je suis consciente que dans les hopitaux européens on fait beaucoup attention aux malades. Le 

traitement y est gratuit. Malheureusement, chez nous il n'existe pas de normes et les patients se 
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trouvent dans une situation désespérée, mais ils ne peuvent pas contester à vive voix, car ils savent 

bien que c'est inutile et qu'ils n'auront aucun profit, au contraire leur vie sera en plein danger. » 

Dat uit dit stuk 7/1 verzoeker besluit dat dit werkelijk verhaal volledig strijdt met hetgeen de arts van DVZ 

beweert in haar advies en geenszins klopt met op afstand bekomen informatie van een instelling die 

natuurlijk het beste wil trachten aan te tonen van hetgeen het zou moeten zijn doch niet is ; 

Terwijl in het tweede anoniem document vertaald vanuit het Armeens naar het frans volgende bevestigd 

wordt : 

In dit verhaal gaat het om een nierdialysepatiën(overleden) door ; 

« Avec beaucoup de regret je voudrais infonner tout ce qui s'est passé avec ma mère. Par la dureté et la 

cruauté des médecins aujourd'hui elle n'est pas avec moi ». 

« C'est seulement pendant deux ans que ma mère a reçu la dyalise. Cependant, je me suis renseignée 

qu'elle pourrais vivre encore quelques années. Lorsque la première fois nous avons transféré ma 

maman à l'hopital dans un état bien grave, avec une haute tension et comlètement affaiblie, les 

médecins nous ont demandé une grosse somme (3000 dollars US) au lieu de l'aider en première 

urgence ». 

« Bien sur nous avons trouvé cet argent, mais tout se faisait dans des conditions non normales 

sanitaires hygiénique. On lui changer le filtre trois ou quatre fois au lieu de le changer à chaque fois. 

Puis, ma maman a été transférée en Russie ou il recevait le dyalise. Cependant, elle n'a pas pu y 

résistér et elle est revenue en Arménie. A l'hopital on nous a demandé le même montant. Il ne nous 

reste que vendre nos biens afin de sauver la vie de ma pauvre maman. Mais hélas... ma mère a dédédé 

à l'áge de 43 ans et aujourd'hui j'ai beaucoup besoin d'elle. Mon coeur se bouleverse á chaque fois 

lorsque je pense á elle. Et j'accuse seulement les médecins inpitoyables ». 

« Voilà la vérité qui a été accumulée au fond de mon coeur ». 

Dat uit dit tweede verhaal, stuk 7/2 kan besloten worden, dat er hoe dan ook dient betaald te worden, 

zoniet geen hulp, trekt uw plan zoniet sterft ge : uit de tekst komt ook de 

onverbiddelijkheid van bepaalde geneestheren naar voor ; Dat temeer uit een dagbladartikel van DE 

MORGEN, dd. 07.05.2011 wel degelijk blijkt dat de behandeling van nierpatiënten uit Armenië serieuse 

vragen doet reizen en dat die patiënten ook hier komen met het oog op transplantatie ; 

(stuk 9) 

8) Doordat de beslissing van DVZ van 20.04.2011 niet vermeldt dat verzoeker naar België is gekomen 

met echtgenote en twee minderjarige kinderen ; 

Terwijl : 

Dat verzoeker hierdoor interne sociale integratie bekomt alsmede hulp van de hier geldende sociale 

diensten, hetgeen niet bestaand is in Armenië ; 

Wat de sociale integratie van de kinderen betreft : 

S. N. geboren op 20.09.2000 en S. A., geboren op 6.10.2002 schoolgaand eerst te NIEUWKERKEN-

WAAS waar ze de leergangen volgen in de Nederlandse taal in de OKAN-Klas (stukken 5/1 + 5/2 ), 

en sedert januari 2011 te LIER in de Vrije Basisschool — Het Spoor waar ze respektievelijk les volgen in 

het 2de en 5de leerjaar (de actuele schoolattesten volgen) ; 

De echtgenote, Y. A. volgt eveneens nederlandse les (stuk 5/3) 

9) Doordat DVZ in haar beslissing van 20.04.2011 stelt dat de echtgenote een steentje kan bijdragen op 

het financieel vlak ; 

Terwijl verzoeker aanhaalt dat het diploma van verpleegster van zijn echtgenote goed te pas komt in de 

gegeven zeer zorgwekkende gezondheidsproblemen van haar man ; 

diploma van verpleegster 

(stuk 6/1+6/2+6/3) 

10) Doordat DVZ in haar beslissing van 20.04.2011 aanhaalt : 

« De advocaat van betrokkene haalt ook nog aan dat er een minder kwalitatieve gezondheidsverzorging 

is in Armenië en dat dokters in België dit vastgesteld zouden hebben doordat betrokkene onvoldoende 

behandeld was. Deze bewering wordt echter niet gestaafd met enig bewijs, deze bewering wordt niet 

teruggevonden op de medische attesten die voorgelegd werden en kan dus ook niet weerhouden 

worden(zie administratief dossier). » 

Terwijl verzoeker bevestigt : 

Dat o.a blijkt uit voornoemde bijgevoegde anonieme bewijsdocumenten hierboven aangehaald dat de 

gezondheidszorg in Armenië zeker niet is zoals die blijkt geschetst te worden in het advies van de arts-

adviseur van 25.03.2011 noch zoals het weergegeven wordt door DVZ in haar beslissing van 

20.04.2011 ; 

Dat blijkt uit diverse attesten : 

namelijk dat van dokter L. C., Anton Bergmannlaan, 11 uit 2500 LIER dd. 4.4.2011 dat S. V. ernstig ziek 

is en voortdurende medische verzorging nodig heeft(stuk 8/1) ; afgeleverde medicatie op 25.03.2011 

apotheek T., Kolveniersvest, 6 te LIER op voorschrift van dr. L. C. (stuk 8/2) ;-attest « medische 
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problematiek » dd. 22.4.2011 van Dr. L. C., waaruit blijkt dat verzoeker problemen heeft : renaal — 

toegangsweg — cardiaal — gastro-intestinaal (hepatitis C infectie) —hematologie — endocrinologie - 

die dokter stelt « Gezien hij drie maal per week moet gedialiseerd worden in het ziekenhuis is er 

medisch een ernstig probleem om hem te verplaatsen » ; (stuk 8/3) ; Twee laborapporten afgedrukt op 

23.03.2011 (stukken 8/4 + 8/5) ; Een vast opvolgingsblad van 8.3.2011 met aanduiding van dialyseplan, 

onderzoeken, aandachtspunten, en medicatieschema (stuk 8/6) ; 

dat hiervan geen rekening gehouden werd in het advies van de arts van DVZ ; 

Dat verzoeker ook niet onderworpen werd aan een onafhankelijke expertise, dat ten andere het 

onderzoek door de arts van DVZ uitgevoerd werd enkel op basis van enkele medische attesten —dat 

indien verzoeker hiervan in kennis was gesteld hij al zij documentatie zou voorgelegd hebben teneinde 

met kennis van zaken, en zo volledig mogelijk tot een volwaardig onafhankelijk verslag te kunnen 

komen ; 

Dat DVZ in haar beslissing van 20.04.2011 zich baseert op zeer onvolledige medische gegevens, en die 

dan nog vermengd met gegevens uit Armenië welke de ware toedracht geenszins teruggeven ; 

Dat door onvoorziene, buiten het weten om van de zieke verzoeker, eenzijdig een advies op medisch 

vlak te verschaffen, dat verwerkt wordt met andere onjuiste of zeer onvolledige gegevens uit Armenië, 

dit een flagrante schending is van het vertrouwensbeginsel, van het goed fimctionneren van de 

administratie en geeft in dit geval een zeer gebrekkige, onvolledige motivering ; 

Dat bijgevolg de geldigheid van een dergelijke beslissing dient verworpen te worden ; 

Terwijl verzoeker nog aanstipt : 

Dat uit een recent medisch verslag van H.HARTZIEKENHUIS vzw, Melchelsestraat, 24 te 2500 LIER — 

opgesteld door internist-nefroloog Dr. V. O. op 03.05.2011 blijkt dat patiënt, verzoeker met de 

ziekenwagen op spoedgevallen binnengebracht werd omwille van krampen in zijn linker bovenste 

lidmaat. Patiënt vraagt medische attesten teneinde zijn ernstige toestand beter te kunnen aantonen. 

Uit punt 8 van blad 3 van het rapport staat vermeldt : 

« Om zijn eigen geluk niet in de weg te staat, lijkt het ons van primordiaal belang dat patiënt zo goed 

mogelijk inburgert... » 

(stuk 10) 

Met daarbij het vast opvolgingsblad dd. 26.04.11 

(stuk 11) 

en de medische geschiedenis 

(stuk 12) 

Terwijl eveneens een medisch getuigschrift, het recent model DVZ op datum van 03.05.2011 bijgevoegd 

wordt, dr. V. O., S, inwendige ziekten, met voormelde stukken (10/11/12 als bijlagen) en waaruit blijkt uit 

punt D dat de gevolgen en mogelijke complicaties indien de behandeling zou stopgezet worden het 

overlijden is na dagen tot weken ; en waaruit blijkt uit vraag E over de evolutie en prognose van de 

aandoeningen waarvan sprake onder rubriek B : geen genezing te verwachten ; 

(stuk 13) 

Terwijl verzoeker gerechtigd is te verwachten dat er voortzetting is van de steun die hij ontvangen heeft 

(diverse hospitalisaties onder andere bij zijn aankomst in België en ook nog in april 2011) ; Dit geldt 

eveneens voor zijn echtgenote en kinderen welke hier schoolgaand zijn en hun best doen op school ; 

De echtgenote is werkbekwaam en is zo bereid haar steentje bij te brengen in de voortgebrachte kosten 

voor de medische behandeling van haar man, verzoeker ;” 

 

3.2. Verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In hun enig middel werpen verzoekers een schending op van het vertrouwensbeginsel, objectiviteits-

principe, motiveringsplicht, overschrijding of afwending van macht en de algemene zorgvuldigheids-

plicht. Er zou een beoordelingsfout zijn gemaakt door DVZ. 

De verwerende partij laat vooreerst slechts gelden dat de bestreden beslissing deugdelijk en afdoende 

werd gemotiveerd. Er is naar behoren voldaan aan de materiële motiveringsplicht, hetgeen onmiddellijk 

kan worden vastgesteld wanneer men er de motieven van de bestreden beslissing op naslaat. 

De overwegingen van de bestreden beslissing laten verzoeker toe om te achterhalen om welke redenen 

zijn aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond 

werd verklaard. 

De verwerende partij wijst op de vaste rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die 

bepaalt: 

"Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen zijn beoordeling van de ontvankelijkheid van de aanvraag tot machtiging tot 

verblijf in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van 

zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de 
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ontvankelijkheid van de aanvraag tot machtiging tot voorlopig verblijf 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 kunnen komen (R.v.St. nr. 101.624 dd. 7.12.2001)." (R.v.V. nr. 1613 dd. 11.9.2007; R.v.V. nr. 

3437 dd. 7.11.2007; R.v.V. nr. 3488 dd. 9.11.2007) 

Het loutere feit dat verzoeker stukken heeft voorgelegd, waaruit verzoeker zelf afleidt dat hj voldoet aan 

de voorwaarden van art. 9ter van de wet en op die grond moet worden gemachtigd tot verblijf, maakt 

uiteraard niet dat de aanvraag zonder meer gegrond dient te worden verklaard; zulks zou net een 

negatie zijn van de vereiste dat door de ambtenaar-geneesheer een advies moet worden verstrekt, 

hetgeen in casu ook gebeurd is. 

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt duidelijk dat de gezondheidsproblemen die werden 

aangehaald door verzoeker geen actuele aandoeningen uitmaken die een reëel risico inhouden voor zijn 

leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling en dit gelet op het gegeven dat er in Armenië behandeling en opvolging 

beschikbaar en toegankelijk is, terwijl verzoeker ook kan reizen naar dit land. 

Uit dit advies blijkt zeer duidelijk dat de door verzoeker naar voor gebrachte medische stukken zeer 

grondig werden onderzocht, én waaruit duidelijk blijkt dat de toestand in Armenië zorgvuldig werd 

nagegaan. 

Gelet op het feit dat de ambtenaar-geneesheer adviseert dat er geen bezwaar is vanuit medisch 

oogpunt naar een terugkeer naar Armenië, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid om het advies van de ambtenaar-geneesheer te volgen. 

Terwijl het de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, als annulatierechter, niet toekomt zich in de plaats 

te stellen van de ambtenaar-geneesheer noch van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Migratie- en Asielbeleid bij het nemen van diens advies/beslissing, doch enkel kan nagaan of de 

beslissing niet kennelijk onredelijk is. 

Verzoeker verwijt de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid voor-

eerst geen rekening te hebben gehouden met de rapporten die verzoeker heeft ingediend in juli 2010 

naar aanleiding van het herhaaldelijk uitstellen van zijn verhoor in het kader van zijn asielaanvraag. 

De verwerende partij stelt evenwel vast dat verzoeker zich in zijn aanvraag op grond van art. 9ter 

Vreemdelingenwet niet heeft beroepen op deze documenten; hij heeft deze documenten niet 

toegevoegd aan zijn aanvraag, noch heeft hij ernaar verwezen. 

Bijgevolg kan aan de gemachtigde en de arts-attaché niet worden verweten geen rekening te hebben 

gehouden met deze documenten. 

Bovendien toont verzoeker niet aan welk belang hij heeft bij zijn kritiek dienaangaande, nu hij niet 

aantoont met welke elementen uit deze documenten geen rekening zou zijn gehouden bij het 

beoordelen van zijn gezondheidstoestand en de daartoe nodige behandeling. Immers blijkt afdoende uit 

het advies van de arts-attaché dat rekening werd gehouden met alle aandoeningen en vereiste 

behandelingen voor verzoeker. 

Verzoekers kritiek kan aldus niet worden aangenomen. 

Vervolgens beweert verzoeker dat verscheidene diensten hem hoop hadden gegeven op een niertrans-

plantatie door voor te houden dat hij eerst verblijfsdocumenten nodig had alvorens hiervoor in aan-

merking te komen. Een eventuele terugkeer zou verzoeker deze hoop doen verliezen en zou zijn 

levensverwachting ernstig doen verminderen. 

Tevens houdt verzoeker voor dat hij reeds lange tijd in zijn land van herkomst zou zijn behandeld doch 

dat zij daar niet zouden hebben vastgesteld dat hij ook nog andere ernstige gezondheidsproblemen 

heeft. Bovendien zou de behandeling in Armenië niet zo goed zijn als in België. Dit zou volgens 

verzoeker een schending uitmaken van art. 3 EVRM. 

De verwerende partij stelt - net zoals de gemachtigde in de bestreden beslissing -dienaangaande 

vooreerst vast dat verzoekers beschouwingen niet meer zijn dan loutere beweringen waarvan geen 

bewijs wordt voorgelegd. 

Waar verzoeker in de uiteenzetting van zijn kritiek verschillende malen verwijst naar stukken die hij niet 

aan de gemachtigde heeft voorgelegd in het kader van zijn aanvraag op grond van art. 9ter, kunnen 

deze geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing. 

Zo houdt verzoeker onder meer voor dat zijn medicatie nog dient te worden aangepast, terwijl dit niet 

blijkt uit de documenten die verzoeker heeft voorgelegd. Daarnaast stelt verzoeker later of ter zitting aan 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nog een vergelijkende tabel te zullen bezorgen en verwijst hij 

naar een aantal medische documenten die hij bij zijn verzoekschrift voegt. 

Nochtans werden dergelijke documenten niet voorgelegd aan de gemachtigde, zodat deze daarmee 

geen rekening heeft kunnen houden bij de beoordeling van verzoekers aanvraag. 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient nochtans te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze 

beslissing te nemen. (Zie ook: RvV, nr. 509, 29 juni 2007) 
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In verzoekers middel is met deze regel geen rekening gehouden, waardoor het geenszins tot de 

beoogde nietigverklaring kan leiden. 

De verwerende partij laat vervolgens gelden dat de loutere bewering dat verzoekers levensverwachting 

erg zou verminderen bij een terugkeer naar Armenië en dit dus een onmenselijke of vernederende 

behandeling uitmaakt in strijd met artikel 3 EVRM, niet kan worden aangenomen. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde immers dat artikel 3 EVRM niet het recht 

waarborgt om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere 

medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst : de omstandigheid dat de uitwijzing de 

gezondheidstoestand of de levensverwachting van de betrokkene beïnvloedt, volstaat niet om een 

schending van die bepaling op te leveren. Enkel « in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de 

humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn », kan een schending van artikel 3 van 

het Europees Verdrag aan de orde zijn (EHRM, grote kamer, 27 mei 2008, N. t. Verenigd Koninkrijk, § 

42). 

Volledigheidshalve merkt de verwerende partij nog op dat het loutere feit dat in België nog bijkomende 

pathologieën werden ontdekt, op geen enkele wijze aantoont dat de behandeling in het herkomstland 

onvoldoende waren. Bovendien toont verzoeker niet aan op welke wijze dit zou kunnen leiden tot de 

nietigverklaring, nu uit het administratief dossier blijkt dat de door verzoeker vereiste medische 

behandelingen voorhanden en beschikbaar zijn in Armenië. 

Vervolgens laat de verwerende partij gelden dat ook verzoekers kritiek aangaande de kosten van zijn 

medische behandeling niet kunnen worden aangenomen. 

Verzoeker beweert immers dat er ondanks zijn handicapstatus toch bijkomende kosten zullen zijn. 

Op deze kritiek werd in de bestreden beslissing nochtans duidelijk geantwoord dat: 

"Hierop willen we opmerken dat de behandeling door de staat wordt gefinancierd. Indien er toch nog 

bijkomende kosten zouden zijn wat medicatie betreft merken we op dat deze beslissing ook geldt voor 

de echtgenote van betrokkene, dat kan worden verondersteld dat zij ook een steentje kan bijdragen in 

de financiële situatie van het gezien bij een terugkeer naar het land van herkomst. 

Verder kan betrokkene beroep doen op hulp van de International Organisation for Migration. (...)" 

Volledigheidshalve herhaalt de verwerende partij dat verzoeker thans niet dienstig voor het eerst in zijn 

verzoekschrift kan verwijzen naar twee (anonieme) getuigenissen en een artikel uit DE MORGEN, nu hij 

deze artikelen niet eerder heeft voorgelegd. 

Voor het beoordelen van de wettelijkheid van een bestuursbeslissing dient men zich inderdaad te 

plaatsen op het ogenblik van het nemen die beslissing, rekening houdend met de alsdan voorhanden 

zijnde feitelijke en juridische gegevens (cf. bv. R.v.St. nr. 46.794, 30.3.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.). 

Verzoeker houdt kennelijk geen rekening met dit principe, zodat zijn kritiek niet kan worden 

aangenomen. 

Bovendien kan verzoeker de motivering van de bestreden beslissing die steun vindt in het onderzoek 

van de arts-attaché en de documenten uit het administratief dossier uiteraard niet onderuit halen op 

basis van twee anonieme getuigenissen en een krantenartikel. 

Verzoekers beschouwingen missen feitelijke en juridische grondslag. 

Ook de kritiek als zou geen rekening zijn gehouden met het feit dat verzoeker naar Belgie is gekomen 

met zijn echtgenote en twee minderjarige kinderen, dat hij zou genieten van sociale diensten en de 

kinderen sociaal geïntegreerd zijn, kan geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing. 

Verzoeker heeft immers een aanvraag ingediend omdat hij meent op basis van zijn medische situatie 

gemachtigd te kunnen worden tot verblijf op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet. In deze aanvraag 

heeft verzoeker zich niet beroepen op zijn sociale integratie en die van zijn kinderen, zodat dit niet het 

voorwerp uitmaakt van deze aanvraag. Verzoeker wist dat zijn verblijf slechts werd toegestaan in het 

kader van zijn asielaanvraag en dat hij het land zou dienen te verlaten bij een negatieve beslissing en 

kan zich dan ook thans in het kader van zijn aanvraag op grond van artikel 9ter niet dienstig beroepen 

op zijn beweerde integratie. 

Tot slot laat de verwerende partij gelden dat verzoeker niet kan worden gevolgd waar hij voorhoudt dat 

hij niet onderworpen werd aan een onafhankelijke expertise en dat het onderzoek door de arts-attaché 

enkel gebaseerd is op basis van medische attesten. Hij is bovendien niet ernstig waar hij beweert dat hij 

documentatie zou hebben voorgelegd indien hij hiervan in kennis zou zijn gesteld. 

Immers bepaalt (oud) artikel 9ter, §1, tweede lid Vreemdelingenwet: 

"De vreemdeling dient alle nuttige inlichtingen aangaande zijn ziekte over te maken. De beoordeling van 

het bovenvermeld risico en van de mogelijkheden van behandeling in het land van oorsprong of het land 

waar hij verblijft, gebeurt door de ambtenaar-geneesheer die daaromtrent een advies verschaft. Hij kan 

zonodig de vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen." 

Volledigheidshalve verwijst de verwerende partij nog naar rechtspraak dienaangaande: op het door 

verzoekster bijgebracht verslag van de specialist. Artikel Ster, §1, tweede alinea voorziet dat er een 

advies wordt verschaft door een ambtenaar-geneesheer die zonodig de vreemdeling kan onderzoeken 
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en bijkomend advies kan inwinnen van deskundigen. Het is aan de ambtenaar-geneesheer aldus 

toegestaan om zich voor zijn advies louter te baseren op de neergelegde medische attesten zonder de 

vreemdeling zelf te onderzoeken indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder een eigen 

onderzoek een onderbouwd advies kan geven. nr. 41 432 van 7 april 2010 

Verzoekers beschouwingen missen aldus juridische grondslag. 

In antwoord op verzoekers verwijzing naar diverse recente medische verslagen, herhaalt de verwerende 

partij nogmaals dat verzoeker deze thans niet dienstig voor het eerst kan voorleggen, aangezien er 

geen rekening mee kon worden gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing. De attesten 

waarnaar verzoeker verwijst dateren immers van NA de bestreden beslissing. 

Verzoekers beschouwingen missen feitelijke en juridische grondslag, en kunnen niet worden aange-

nomen. 

Er kan enkel worden besloten dat de bestreden beslissing ten genoege van recht met draagkrachtige 

motieven, die de bestreden beslissing inhoudelijk ondersteunen, is omkleed. De verwerende partij 

besluit dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid geheel terecht, 

en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat de aanvraag ongegrond was. 

De gemachtigde handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die verzoekers concrete 

situatie daadwerkelijk kenmerken, en conform de terzake toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldig-

heidsbeginsel incluis. Terwijl er ook geen sprake is van een "manifeste beoordelingsfout". De uiteen-

zetting van verzoekers kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, die slechts 

kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden beslissing een hetzij 

substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij een overschrijding 

of afwending van de macht inhouden. Het middel kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3. De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen de motieven die aan de grondslag liggen van de 

bestreden beslissing kennen nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpen in een middel 

waarin opgeworpen wordt dat de verwerende partij een beoordelingsfout begaat, zodat voldaan is aan 

de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

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). 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen dat dit 

beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve 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. 

 

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

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

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

93.104). 

 

3.4. Waar verzoekers de schending van het “objectiviteitsprincipe” aanvoeren dient de Raad op te 

merken dat een dergelijk principe de Raad niet bekend is en dat verzoekers nalaten te concretiseren op 

welke wijze dit principe dan geschonden werd door de bestreden beslissing.  

 

De Raad acht het middel op dit vlak dan ook onontvankelijk. 

 

3.5. Van machtsafwending kan slechts sprake zijn indien een bestuursoverheid de bevoegdheid die haar 

bij wet tot het bereiken van een bepaald oogmerk van algemeen belang is gegeven, gebruikt voor het 

nastreven van een ander doel, en dit ongeoorloofde oogmerk het enig doel van de betrokken handeling 

is (RvS 11 januari 2006, nr. 153.469). Wie machtsafwending aanvoert, moet daartoe voldoende ernstige, 

welbepaalde en overeenstemmende vermoedens aanbrengen waaruit kan worden afgeleid dat het 

bestuur andere dan rechtmatige doeleinden heeft nagestreefd. Verzoekers laten in casu na dergelijke 

vermoedens aan te brengen en te stofferen. 

http://geven.nr/
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De Raad acht het middel op dit vlak dan eveneens ook onontvankelijk. 

 

3.6. De bestreden beslissing steunt op het verslag van de arts-adviseur dr. G.K. van 25 maart 2011 dat 

zich in het administratief dossier bevindt en waarvan verzoekende partijen een kopie onder gesloten 

omslag ontvangen hebben. Blijkens dit advies werd een beoordeling gemaakt van de gezondheids-

problemen van eerste verzoeker op basis van 2 medische attesten opgesteld op 12 juli 2010 en 25 juli 

2010 door dr. K.D., 1 medisch attest, opgesteld op 24 februari 2011 door dr. S.V.O., een hospitalisatie-

verslag opgesteld op 20 juli 2010 door dr. K.D en een Franse vertaling, opgesteld op 26 juli 2010, van 

een ongedateerd Armeens hospitalisatieverslag, opgesteld door Armeense artsen n.a.v. een hospitalisa-

tie van eerste verzoeker in een medisch centrum in Armenië van 19 april 2004 tot onbekende datum. 

 

3.7. Waar verzoekers in wat als een eerste onderdeel van het middel kan beschouwd worden betogen 

dat de bestreden beslissing geen rekening houdt met “medische documenten welke in juli werden 

overgemaakt aan DVZ, telkenmale verzoeker fysisch niet in staat was om zijn aanvankelijk gehoor af te 

leggen in het kader van de aanvraag van asielprocedure” dient de Raad op te merken dat, daargelaten 

de vraag of verwerende partij ambtshalve dient rekening te houden met medische stukken in het 

administratief dossier waarvan verzoekers zelf geen gewag maken in hun in punt 1.1. bedoelde 

aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen, verzoekers hiermee niet aantonen dat deze 

“medische documenten” gewag maken van medische problematieken die niet zijn opgenomen in de in 

punt 3.6. vermelde attesten en verslagen die verzoekers zelf hebben overgemaakt bij hun in punt 1.1. 

bedoelde aanvraag om verblijfsmachtiging. De Raad ziet dan ook niet in waarom de bestreden 

beslissing specifiek dient te motiveren aangaande of dient rekening te houden met stukken die in se 

verantwoorden waarom eerste verzoeker wegens zijn “zorgwekkende en wankele gezondheidstoestand” 

niet aanwezig kan zijn op een asielgehoor. Met dit betoog kunnen verzoekers de motivering van de 

bestreden beslissing dan ook niet aan het wankelen brengen. 

 

Het eerste onderdeel is niet gegrond. 

 

3.8. Waar verzoekers, in wat als een tweede onderdeel van het middel kan beschouwd worden, 

vaststellen  dat het medisch advies waarop de bestreden beslissing steunt stelt dat eerste verzoeker lijdt 

aan terminale nierinsufficiëntie, en zij betogen dat eerste verzoeker van bij het begin van zijn 

behandeling in België aangegeven heeft dat hij zich op de lijst wilde plaatsen voor een niertrans-

plantatie, de hoop koesterde hier daadwerkelijk een niertransplantatie te ondergaan en bij terugkeer 

naar Armenië deze hoop de grond ingeboord ziet omdat de “transplantatieproblematiek in Armenië een 

enorm probleem (is)”, wat volgens verzoekers zijn levensverwachting erg zou doen verminderen en wat 

verzoekers in strijd achter met artikel 3 EVRM, dient de Raad op te merken dat de door verzoekers 

overgemaakte medische attesten aangaande eerste verzoeker globaal gewag maken van “terminale 

nierinsufficiëntie” waarvoor levenslange nierdialyse noodzakelijk is tenzij verzoeker een niertransplan-

tatie ondergaat. De Raad kan begrip opbrengen voor verzoekers verzuchting om op termijn een nier-

transplantatie te kunnen ondergaan in België maar het feit dat dit de ultieme oplossing is voor eerste 

verzoekers medische problematiek houdt niet in dat de bestreden beslissing de door verzoekers 

opgeworpen beginselen schendt wanneer nagegaan wordt of de in de medische attesten vermelde 

levensnoodzakelijke nierdialyse en alle medische zorgen en medicatie die hiermee gepaard gaan, 

beschikbaar en toegankelijk zijn in Armenië, zonder na te gaan of eerste verzoeker de ultieme 

oplossing, namelijk een niertransplantatie, in Armenië kan krijgen. Voor het overige wordt nog verwezen 

naar het gestelde in punt 3.10.   

 

Het tweede onderdeel van het middel is niet gegrond. 

 

3.9. Waar verzoekers, in wat als een derde onderdeel van het middel kan beschouwd worden, betogen 

dat er in België “bijkomende gezondheidsproblemen” van eerste verzoeker ontdekt werden die in België 

dienen behandeld te worden, daarvan een algemene omschrijving geven in hun verzoekschrift en 

hiervoor vaag verwijzen naar “diverse medische attesten”, dient de Raad op te merken dat voor zover 

verzoekers beogen te verwijzen naar medische attesten die zij bij hun verzoekschrift voegen en die zij 

niet ingediend hebben ter ondersteuning van hun in punt 1.1. bedoelde aanvraag om verblijfs-

machtiging, verwerende partij niet kan verweten worden hiermee geen rekening gehouden te hebben of 

niet gemotiveerd te hebben. De Raad leest bovendien in het verslag van de arts-adviseur dr. G.K. van 

25 maart 2011 waarop de bestreden beslissing is gesteund, dat er gewag gemaakt wordt van een 

“bijkomende medische problematiek“ die weerhouden werd tijdens een hospitalisatie van eerste 

verzoeker in juli 2010. Verzoekers tonen niet aan dat de wijze van beoordeling van deze bijkomende 
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gezondheidsproblemen de in het middel opgeworpen beginselen schendt of dat die enkel kunnen 

behandeld worden in België .Voor het overige wordt verwezen naar het gestelde in punt 3.11.  

 

Het derde onderdeel van het middel is niet gegrond. 

 

3.10. Waar verzoekers, in wat als een vierde onderdeel van het middel kan beschouwd worden, betogen 

dat de nierdialyse die eerste verzoeker in Armenië onderging van 2004 tot midden 2010 ondermaats 

was en dat zij hebben en houden verkocht hebben om eerste verzoeker toe te laten “zich in het 

buitenland hopelijk beter te kunnen laten verzorgen” en betogen dat eerste verzoeker sedert hij in België 

is, een “enorm verschil aanvoelt” tussen de behandeling in Armenië en de behandeling in België, dient 

de Raad op te merken dat waar begrip kan opgebracht worden voor verzoekers’ standpunt dat de 

nierdialyse en medische verzorging in België die hiermee gepaard gaat van een betere kwaliteit is dan 

die in Armenië en dat hij daarom naar België kwam, de in het middel opgeworpen beginselen en artikel 

3 EVRM niet het recht voor een vreemdeling waarborgen om het grondgebied van een staat waarvan hij 

geen onderdaan is, binnen te komen en er te verblijven teneinde de beste medische zorgen te kunnen 

genieten. Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) huldigt blijkens zijn rechtspraak 

de zienswijze dat artikel 3 van het EVRM niet het recht verzekert op de kwalitatief meest hoogstaande 

medische behandeling. Hierbij kan onder meer verwezen worden naar het arrest dat het EHRM gewe-

zen heeft op 6 februari 2001 in de zaak Bensaïd tegen het Verenigd Koninkrijk, waarin het Hof stelde: 

“Nonetheless, medical treatment is available to the applicant in Algeria. The fact that the applicant's 

circumstances in Algeria would be less favourable than those enjoyed by him in the United Kingdom is 

not decisive from the point of view of Article 3 of the Convention.” 

 

Het vierde onderdeel van het middel is niet gegrond. 

 

3.11. Waar verzoekers, in wat als het vijfde onderdeel van het middel kan beschouwd worden, betogen 

dat de jarenlange verzorging in Armenië zorgwekkend was, dient de Raad op te merken dat verzoekers 

hiermee niet aantonen dat de nierdialyse en medische verzorging die hiermee gepaard gaat die eerste 

verzoeker ontving van 2004 tot midden 2010 in Armenië van een dergelijk niveau was dat het neerkomt 

op een onmenselijke behandeling in de zin van artikel 3 EVRM. Verzoekers tonen evenmin aan dat de 

“pathologieën” van eerste verzoeker slechts bijkomend ontdekt werden in België. Verzoekers tonen 

evenmin aan dat deze “pathologieën” reeds aanwezig waren bij eerste verzoeker toen hij en zijn gezin 

nog in Armenië vertoefden. Verzoekers tonen evenmin aan dat mochten deze “pathologieën” reeds 

aanwezig geweest zijn toen hij nog in Armenië vertoefde, van een dusdanige ernstige aard zijn dat het 

niet ontdekken ervan in Armenië neerkomt op een onmenselijke behandeling in de zin van artikel 3 

EVRM of aantoont dat de globale medische infrastructuur en verzorging in Armenië van een dergelijk 

ondermaats niveau zijn dat het ondergaan van een medische behandeling in Armenië strijdig is met 

artikel 3 EVRM.  

 

Het vijfde onderdeel van het middel is niet gegrond. 

 

3.12. In wat als het zesde onderdeel van het middel kan beschouwd worden, poneren verzoekers dat er 

zelfs met een gehandicaptenstatus, “bepaalde kosten” zijn, dat er “iets in het zwart” moet betaald 

worden en dat “sociale voorziening en transport ontbreekt.” Verder verwijzen verzoekers in hun verzoek-

schrift uitgebreid naar “twee anonieme getuigenissen uit Armenië” (stukken 7/1 en 7/2) en naar een 

artikel uit de krant De Morgen.        

 

3.13. Te dezen dient de Raad op te merken dat verzoekers met voornoemd vaag en bloot betoog, met 

twee anonieme ongedateerde getuigenissen en met de verwijzing naar een algemeen krantenartikel dat 

als hoofdtitel draagt “Mensenmokkelaars lokken nierpatiënten naar België” en als subtitel vermeldt 

“Doodzieke Armeense patiënten denken dat ze hier gratis behandeling krijgen” de bestreden beslissing 

niet aan het wankelen kunnen brengen wanneer ze steunend op het advies van de arts-adviseur dr. 

G.K. van 25 maart 2011 en op informatie die zich bevindt in het administratief dossier en die vermeld 

wordt in de bestreden beslissing op een uitgebreide gemotiveerde wijze tot de algemene conclusie komt 

dat de benodigde medische zorgen toegankelijk zijn in Armenië en specifiek met betrekking tot de 

toestand van eerste verzoeker opmerkt: “Hierbij willen we opmerken dat de behandeling door de staat 

wordt gefinancierd. Indien er toch nog bijkomende kosten zouden zijn wat medicatie betreft merken we 

op dat deze beslissing ook geldt voor de echtgenote van betrokkene, dat kan worden verondersteld dat 

zij ook een steentje kan bijdragen in de financiële situatie van het gezin bij een terugkeer naar het land 

van herkomst.  Verder kan betrokkene beroep doen op hulp van de International Örganisation for 

Migration. De IOM ondersteunt de Armeense regering op het gebied van migratie. De IOM wil tevens de 
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zelfstandigheid en integratie verbeteren voor mensen die terugkeren naar Armenië. Zo assisteert de 

IOM terugkerende Armeniërs bij hun reïntegratie. Deze terugkeerders kunnen microkredieten krijgen om 

een nieuw leven op te bouwen.” 

 

Het zesde onderdeel van het middel is niet gegrond. 

 

3.14. In wat als het zevende onderdeel van het middel kan beschouwd worden, werpen verzoekers op 

dat de bestreden beslissing niet vermeldt dat “verzoeker naar België is gekomen met echtgenote en 

twee minderjarige kinderen”, betogen ze dat verzoekers “hierdoor sociale integratie bekom[en] alsmede 

hulp van de hier geldende sociale diensten, hetgeen niet bestaand is in Armenië” en gaan ze verder in 

detail in op de sociale integratie van de kinderen, ondersteund door  stukken 5/1 t.e.m. 5/3 gevoegd bij 

het verzoekschrift. 

 

3.15. Te dezen dient de Raad op te merken dat de bestreden beslissing een antwoord vormt op de door 

verzoekers ingediende aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen. Verzoekers hebben zich 

bovendien blijkens de in punt 1.1. bedoelde aanvraag, die zich in het administratief dossier bevindt, niet 

beroepen op hun sociale integratie in België en kunnen derhalve bezwaarlijk de verwachting koesteren 

om in de bestreden beslissing daaromtrent een motivering terug te vinden. Uit de artikelen 9bis en 9ter 

van de Vreemdelingenwet blijkt alleszins dat de wetgever een onderscheid heeft willen maken tussen 

enerzijds aanvragen om verblijfsmachtiging om medische redenen die in se aanvragen tot het verkrijgen 

van subsidiaire bescherming uitmaken en aanvragen om verblijfsmachtiging die om andere redenen dan 

medische redenen worden ingediend. De wetgever heeft in dit verband afzonderlijke procedures en 

afzonderlijke criteria ingesteld. Uit artikel 9ter van de Vreemdelingenwet volgt niet dat een beslissing 

inzake een aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen dient te motiveren aangaande 

argumenten inzake sociale integratie, laat staan dat zij daaromtrent ambtshalve dient te motiveren. Het 

gegeven dat verzoekers hulp ontvangen van de sociale diensten in België kan er alleszins op zich niet 

toe leiden dat de aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen diende ingewilligd te worden. 
In dit verband kan nog verwezen worden naar een arrest van het EHRM van 15 februari 2000 in de zaak 

S.C.C. tegen Zweden, waarin gesteld werd dat een vreemdeling geen verder verblijf in een verdrags-

staat kan claimen met als argument de continuïteit van medische en sociale hulpverlening.  

 

Het zevende onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

3.16. Waar verzoekers, in wat als een achtste onderdeel van het middel kan beschouwd worden, 

opwerpen “Doordat DVZ in haar beslissing van 20.04.2011 stelt dat de echtgenote een steentje kan 

bijdragen op het financiële vlak. Terwijl verzoeker aanhaalt dat het diploma van verpleegster van zijn 

echtgenote goed te pas komt in de gegeven zeer zorgwekkende gezondheidsproblemen van haar man ; 

diploma van verpleegster(stuk 6/1+6/2+6/3)”, waarbij stuk 6 gevoegd bij het verzoekschrift aantoont dat 

verzoekster verpleegster is, dient de Raad op te merken dat de Raad, gelet op het miniem betoog van 

verzoekers, niet inziet op welke wijze dit de door verzoekers vermelde motivering van de bestreden 

beslissing aan het wankelen kan brengen. Ten overvloede tonen verzoekers hiermee niet aan dat eerste 

verzoekers echtgenote fulltime dient te fungeren als diens verpleegster, gelet op diens medische 

problemen. 

 

Het achtste onderdeel van het middel is niet gegrond. 

 

3.17. In wat als een negende onderdeel van het middel kan beschouwd worden, bekritiseren verzoekers 

de volgende passage in de bestreden beslissing: “De advocaat van betrokkene haalt ook nog aan dat er 

een minder kwalitatieve gezondheidsverzorging is in Armenië en dat dokters in België dit vastgesteld 

zouden hebben doordat betrokkene onvoldoende behandeld was. Deze bewering wordt echter niet 

gestaafd met enig bewijs, deze bewering wordt niet teruggevonden op de medische attesten die 

voorgelegd werden en kan dus ook niet weerhouden worden, (zie administratief dossier).” Verzoekers 

betogen als volgt: “Terwijl verzoeker bevestigt : Dat o.a blijkt uit voornoemde bijgevoegde anonieme 

bewijsdocumenten hierboven aangehaald dat de gezondheidszorg in Armenië zeker niet is zoals die 

blijkt geschetst te worden in het advies van de arts-adviseur van 25.03.2011 noch zoals het 

weergegeven wordt door DVZ in haar beslissing van 20.04.2011 ;Dat blijkt uit diverse attesten : (…) dat 

hiervan geen rekening gehouden werd in het advies van de arts van DVZ;” . 

  

3.18. Zoals verwerende partij terecht opmerkt in haar nota werden de door verzoekers bij hun verzoek-

schrift gevoegde vermelde medische attesten (stukken 8/1 tot en met 8/6) met betrekking tot eerste 

verzoeker niet gevoegd bij de in punt 1.1. bedoelde aanvraag om verblijfsmachtiging. De verwerende 
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partij kan niet verweten worden geen rekening gehouden te hebben met of niet gemotiveerd te hebben 

aangaande elementen waarover ze niet beschikte op het ogenblik dat ze de bestreden beslissing trof. 

Alleszins leest de Raad in deze attesten nergens dat eerste verzoeker “onvoldoende behandeld” was in 

Armenië. Verzoekers tonen evenmin aan dat deze medische attesten gewag maken van medische 

problematieken die niet zijn opgenomen in de in punt 3.6. vermelde attesten en verslagen die eerste 

verzoeker zelf heeft overgemaakt bij zijn in punt 1.1. bedoelde aanvraag om verblijfsmachtiging en die 

door de verwerende partij beoordeeld werden in de bestreden beslissing steunend op het advies van de 

arts-adviseur van 25 maart 2011. Voor wat betreft de twee anonieme getuigenissen kan verwezen 

worden naar het gestelde in punt 3.13. 

 

Het negende onderdeel van het middel is niet gegrond. 

 

3.19. In wat als een tiende onderdeel kan beschouwd worden, bekritiseren verzoekers het feit dat ze 

niet onderworpen werden aan een onafhankelijke expertise en werpen ze op dat ze niet in de mogelijk-

heid gesteld werden om op voorhand in kennis gesteld te worden van het advies van de arts-adviseur 

van 25 maart 2011 “teneinde met kennis van zaken, en zo volledig mogelijk tot een volwaardig 

onafhankelijk verslag te komen.” Verzoekers vervolgen: “Dat DVZ in haar beslissing van 20.04.2011 

zich baseert op zeer onvolledige medische gegevens, en die dan nog vermengd met gegevens uit 

Armenië welke de ware toedracht geenszins teruggeven ; Dat door onvoorziene, buiten het weten om 

van de zieke verzoeker, eenzijdig een advies op medisch vlak te verschaffen, dat verwerkt wordt met 

andere onjuiste of zeer onvolledige gegevens uit Armenië, dit een flagrante schending is van het 

vertrouwensbeginsel, van het goed functioneren van de administratie en geeft in dit geval een zeer 

gebrekkige, onvolledige motivering ; Dat bijgevolg de geldigheid van een dergelijke beslissing dient 

verworpen te worden;” 

 

3.20. De verwerende partij ontkent niet dat eerste verzoeker lijdt aan de medische problematieken die 

geschetst worden in de medische stukken die verzoekers gevoegd hebben bij hun in punt 1.1. bedoelde 

aanvraag om verblijfsmachtiging. Derhalve was zij niet verplicht dit nog eens bijkomend via een 

diagnose te laten vaststellen. In dit verband kan nuttig verwezen worden naar de memorie van 

toelichting bij (oud) artikel 9ter van de Vreemdelingenwet dat het volgende bepaalt: “(…) Indien de 

medische toestand van betrokkene op een duidelijke wijze vastgesteld kan worden op basis van het 

dossier van betrokkene- bijv. de betrokken medische attesten wijzen op een kankerpatiënt in terminale 

fase- zou het mensonterend zijn om betrokkene nog te gaan onderwerpen aan bijkomende 

onderzoeken. In dit geval is het ook overbodig om het bijkomend advies van deskundigen te gaan 

inwinnen. (…)” (Gedr. St., Kamer, 2005-06, nr. 2478/001, 36). Voorts betwist de verwerende partij ook 

niet dat eerste verzoekers medische problematiek levenslange behandeling vereist, zoals gesteld in de 

door verzoekers bij hun in punt 1.1. bedoelde aanvraag gevoegde  medische attesten  en was zij 

derhalve evenmin verplicht dit nog eens bijkomend via een diagnose te laten vaststellen. Verzoekers 

tonen met hun betoog bovendien niet aan dat het uitvoeren van bijkomende onderzoeken zou geleid 

hebben tot een andersluidende beslissing. 

 

3.21. Verder dient de Raad op te merken dat in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet niet kan gelezen 

worden dat de procedure inzake de aanvraag om verblijfsmachtiging op een tegensprekelijke wijze dient 

te verlopen. De aanvrager dient zijn dossier te staven met de nodige medische stukken en kan alle 

informatie die hij wenst kenbaar te maken aan de verwerende partij overmaken totdat deze een 

beslissing treft. Met de informatieplicht in hoofde van de vreemdeling correspondeert dan een onder-

zoeksplicht in hoofde van de verwerende partij met betrekking tot de door verzoekers overgemaakte 

medische gegevens en een motiveringsplicht.  

 

3.22. Met hun algemeen betoog dat de bestreden beslissing “verwerkt wordt met andere onjuiste of zeer 

onvolledige gegevens uit Armenië” tonen verzoekers niet aan dat de informatie waaruit geput werd om 

de opvolgings-en behandelingsmogelijkheden voor eerste verzoekers medische problematiek in 

Armenië alsook de toegankelijkheid ervan te beoordelen waarop de bestreden beslissing steunt en die 

zich bevindt in het administratief dossier, ontoereikend zou zijn. 

  

Het tiende onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

3.23. Waar verzoekers, in wat als een elfde onderdeel van het middel kan beschouwd worden, verwijzen 

naar recente medische stukken van 3 mei 2011 en die voegen bij het verzoekschrift (stukken 10/1 t.e.m. 

13/2) dient de Raad op te merken dat deze stukken dateren van na het treffen van de bestreden 

beslissing. De verwerende partij niet kan verweten worden geen rekening gehouden te hebben met of 
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niet gemotiveerd te hebben aangaande elementen waarover ze niet beschikte op het ogenblik dat ze de 

bestreden beslissing trof. Het staat verzoekers alleszins vrij om een nieuwe aanvraag om verblijfs-

machtiging in te dienen op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet indien ze van oordeel zijn 

dat ze niet vallen onder de in voormelde wetsbepaling opgesomde gronden tot onontvankelijkheid van 

de aanvraag. 

 

Het elfde onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

3.24. In wat als een twaalfde onderdeel van het middel kan beschouwd worden, werpen verzoekers op 

“Terwijl verzoeker gerechtigd is te verwachten dat er voortzetting is van de steun die hij ontvangen heeft 

(diverse hospitalisaties onder andere bij zijn aankomst in België en ook nog in april 2011) ; Dit geldt 

eveneens voor zijn echtgenote en kinderen welke hier schoolgaand zijn en hun best doen op school ; 

De echtgenote is werkbekwaam en is zo bereid haar steentje bij te brengen in de voortgebrachte kosten 

voor de medische behandeling van haar man, verzoeker;” 

 

3.25. Uit het betoog van verzoekers blijkt dat ze de verwachting koesteren om in België hun sociale 

integratie verder te zetten en te kunnen genieten van de medische behandeling. Gelet op de 

aangevoerde kritiek volstaat het te dezen te verwijzen naar de punten 3.8 en 3.15. 

 

Het  twaalfde onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partijen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de eerste en tweede verzoekende 

partij, elk voor de helft. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig oktober tweeduizend en elf door: 

 

mevr. M. EKKA, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


