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 nr. 68 861 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 (verzoeker) en X (verzoekster), die verklaren van Armeense nationaliteit 

te zijn en te handelen in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen 

X en X, op 30 juni 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 19 mei 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, ontvankelijk doch 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 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 advocaat E. VINOIS, die loco advocaat H. VAN VRECKOM verschijnt 

voor de verzoekende partijen 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 14 december 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 19 mei 2011 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

in punt 1.1. bedoelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond. Deze beslissing werd aan verzoekers 

betekend op 3 juni 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. 

 

Reden: 

 

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. 

 

De arts adviseur stelt in haar verslag dat uit de voorgelegde medische attesten blijkt dat betrokkene lijdt 

aan een aandoening(en) waarvoor hij medicamenteus behandeld wordt. Gespecialiseerde behandeling 

werd opgestart en de voorziene duur is onbepaald. De evolutie en prognose zijn gunstig, mits 

verderzetting van de gespecialiseerde behandeling. 

 

De betrokkene kan reizen. 

Een medische noodzaak tot mantelzorg is er niet. 

 

Dusdanig stelt zich de vraag naar de behandelings- en opvolgingsmogelijkheden in het herkomstland 

van betrokkene, zijnde Armenië. 

Uit het verslag van de arts adviseur en de gegevens opgenomen in het administratief dossier van 

betrokkene blijkt dat de nodige medicatie en behandeling en opvolging beschikbaar zijn in Armenië (zie 

gesloten omslag en administratief dossier). 

 

De arts-adviseur komt dan ook tot de conclusie dat de aandoening(en) van betrokkene, hoewel deze 

kunnen beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kunnen inhouden voor 

zijn leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld en opgevolgd worden, geen reëel 

risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling en opvolging 

beschikbaar zijn in Armenië. 

 

Dusdanig stelt zich de vraag naar de toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen in het 

herkomstland van betrokkene, zijnde Armenië: 

 

Armenië kent een beperkt systeem van sociale zekerheid. Echter, de zorgen zijn gratis voor patiënten 

met aandoeningen die opgenomen zijn in de lijst van gratis zorgen. Aangezien de aandoening(en) van 

betrokkene in deze lijst van gratis zorgen zijn opgenomen, is zowel de medicatie als de nodige 

behandeling/opvolging door een (gespecialiseerde) arts volledig kosteloos voor betrokkene. 

Tevens dient opgemerkt te worden dat deze beslissing ook geldt voor de echtgenote van betrokkene. Er 

zijn dan ook geen redenen om aan te nemen dat zij niet in staat zou zijn om een inkomen te verwerven. 

Er kan dan ook van uitgegaan worden dat zij in staat is in te staan voor eventuele bijkomende (al dan 

niet niet-officiële) kosten verbonden aan de nodige behandeling. Dat de financiële toegankelijkheid van 

de benodigde medische zorgen bijgevolg voldoende gegarandeerd is. 

 

Betrokkene was voorafgaand aan zijn verblijf in België (cfr. zijn eigen verklaringen tegenover de 

asieldiensten op 7.12.2009 terug te vinden in het administratief dossier) woonachtig in de Armeense 

stad Gyumri. Hij kan voor de nodige medische behandeling en opvolging terecht in het gespecialiseerd 

centrum van de stad Gyumri." Dat de geografische toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen 

bijgevolg voldoende gegarandeerd is. 

 

Verder kan betrokkene beroep doen op het REAB-programma van de International Organisation for 

Migration (IOM). De IOM wil de zelfstandigheid en integratie van mensen die terugkeren naar hun 
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herkomstland verbeteren door ze te assisteren bij hun terugkeer en hun reïntegratie. Zo kunnen ze 

beschikken over microkredieten om hen te ondersteunen bij de opbouw van een nieuw leven. 

 

Verzoeker haalt in zijn aanvraag verschillende rapporten aan met betrekking tot de algemene 

gezondheidszorgen in Armenië. Deze rapporten zijn niet alleen gedateerd, maar ook heel algemeen. Uit 

de hierboven beschreven toegankelijkheid, gefundeerd met actuele rapport van Caritas international 

(country sheet Armenia), is de situatie in Armenië er sinds 2006 sterk op verbeterd. Daarbij komt nog 

dat het EHRM heeft geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een instabiele 

conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op art. 3 EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een 

algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval 

moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; 

EHRM 28 februari 2008, Saadi/ltalië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/ Turkije, § 

73; EHRM 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 68). 

 

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).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

 

2.1 In een eerste en enig middel werpen verzoekers op: “Kennelijke appreciatiefout en schending  van 

de formele en materiële motiveringsplicht wat een schending uitmaakt van de artikelen 9ter§1, derde lid 

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

en verwijdering van vreemdelingen, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

formele motivering van de bestuurshandelingen en schending van het administratief rechtsbeginsel van 

de zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen.” 

 

Verzoekers betogen als volgt:  

 

“1.1. 

Overwegende dat de bestreden beslissingen als volgt zijn gemotiveerd (…) 

1.2. 

Vooreerst benadrukken verzoekers dat de verwerende partij de medische aandoening van meneer 

niet in vraagt stelt. Bovendien bestaat er ook geen discussie over het feit dat deze medische 

aandoening een reële risico inhoudt op hun leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat 

behandeld en opgevolgd wordt. 

1.3. 

Daarnaast verwijzen eisende partijen naar de medisch attesten toegevoegd aan het dossier. Zo 

vermelden de medisch attesten duidelijk dat er een oorzakelijk verband is tussen de problemen die 

meneer heeft gekend in zijn herkomstland en de aandoening waaraan hij nu lijdt. De problemen in het 

land van herkomst hebben de familie gedestructureerd en hebben bij meneer 

de aandoening veroorzaakt waaraan hij nu lijdt. Een terugkeer naar het land van herkomst zal de 

gezondheidssituatie van meneer niet verbeteren, niet stabiel houden, doch helaas enkel maar 

verslechteren. Dit argument werd tevens uiteengezet in de aanvraagt 9ter. 

‘In een nog gedetailleerder medisch attest bevestigt Psychiater V. P. dat mijn cliënt niet kan reizen naar 

zijn land van herkomst omwille van het oorzakelijke verband tussen gebeurtenissen in zijn land van 

herkomst en zijn medisch-psychologische toestand De psycholoog van mijn cliënt bevestigt dat e 

problemen in het land van herkomst de familie hebben gedestructureerd en dat zij bij mijn cliënt een 

anxio-depressieve symptomatologie hebben veroorzaakt.’ 
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De verwerende partij noch de ambtenaar-geneesheer hebben met vernoemd argument rekening heeft 

gehouden. De beslissing laat tevens na dit argument te weerleggen, waardoor er een manifest gebrek is 

aan de motiveringsplicht waaraan de verwerende partij gehouden is. 

1.4. 

Eisende partijen benadrukken eveneens dat de verbetering van de situatie van het gezin niet enkel 

afhangt van de mogelijkheden van behandeling in haar land van herkomst doch ook van de verbetering 

van de levensomstandigheden aldaar. Een terugkeer naar Armenië zal duidelijk geen verbetering van 

de levensomstandigheden als gevolg hebben (eisende partijen hebben alles achtergelaten en zullen van 

nul moeten herbeginnen en het is volledig onzeker of een heropbouw van hun leven aldaar wel mogelijk 

zal zijn, zeker gezien de medische situatie) en bijgevolg ook geen verbetering van de medische situatie 

van meneer. 

1.5. 

De verwerende partij stelt in haar beslissing van 19.05.20 11 het volgende: « Verzoeker haalt in zijn 

aanvraag verschillende rapporten aan met betrekking tot de algemene gezondheidszorgen in Armenië. 

Deze rapporten zijn niet alleen gedateerd maar ook heel algemeen. Uit de hierboven beschreven 

toegankelijkheid, gefundeerd met actuele rapport van Caritas International (country sheet Armenia), is 

de situatie in Armenië er sinds 2006 sterk op verbeterd » De verwerende partij insinueert derhalve dat 

eisende partij enkel rapporten zou hebben overgemaakt van 2006. De verwerende partij slaat hier de 

bal andermaal mis. Eisende partijen hebben rapporten neergelegd van 2006, doch ook van 2008 en 

zelfs van 2010! Een rapport van 2010 toegevoegd aan een aanvraag 9ter ingediend in 2010 is actueel. 

De verwerende partij heeft dan ook zijn motiveringsplicht geschonden door te stellen dat de rapporten 

toegevoegd door eisende partijen gedateerd zouden zijn. 

1.6. 

Bovendien hebben de ambtenaar-geneesheer en DVZ geen rekening hebben gehouden met het rapport 

van de WHO betreffende het sanitair systeem in Armenië, het rapport van 2010 en dus een actueel 

rapport toegevoegd aan de aanvraag 9ter van 2010. Uit dit rapport blijkt dat de officiële praktijk (gratis of 

tegen minieme bedragen behandeling onder bepaalde voorwaarden) zoals uiteengezet door 

verwerende partij in diens beslissing in schril contrast staat met de werkelijkheid In werkelijkheid heerst 

er immers corruptie en dienen patiënten officieuze betalingen te doen in ruil voor het verkrijgen van 

medische behandelingen en zelfs het verkrijgen van medicijnen. 

«In Armenia, out-of-pocket payments comprise 40% of total Health spending. Only 10% of these 

payments are made as official patient charges. The remaining 90% are unofficial payments to Health 

wprkers (sic) and payments for diagnostic test; medical suupilies (sic) and medicines ».(Vrije vertaling: 

In Armenië bedragen de niet - officiële betalingen 40% van de gezondheidsuitgaven. Enkel 10% van 

deze betalingen worden officiële aangegeven als gevraagd aan patiënten. De overige 90% zijn niet-

officiële betalingen aan werkers in de gezondheid, betalingen voor diagnoses, medisch materiaal en 

medicijnen.) « Essentially there is a severe mismatch between the promise of free services and the 

available Financial resources. » (Vrije vertaling: Kort samengevat, er is een ernstig verschil tussen d 

beloftes van gratis diensten en de aanwezig financiële mogelijkheden.) Uit het rapport blijkt tevens da de 

hoge ziekenhuiskosten en de slecht betaalde dokters bijdragen tot het in stand houden van de niet-

officiële betalingen. 

De mening van DVZ dat behandeling en medicijnen gratis of tegen een minieme betaling zouden zijn, 

stemt duidelijk niet overeen met de werkelijkheid. Eisende partijen merken immers op dat DVZ hun 

mening baseert op een rapport van Caritas International dat zeker niet meer actueel te noemen is dan 

het rapport van WHO van 2010. Zowel de ambtenaar-geneesheer als DVZ hebben nagelaten om de 

inhoud van vernoemd rapport te weerleggen. De ambtenaar-geneesheer en DVZ zijn derhalve in 

gebreke gebleven om de beslissing afdoende te motiveren. De beslissing van verwerende partij kan dan 

ook niet worden gevolgd en dient te worden nietig verklaard.” 

 

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

 

“In hun enig middel werpt verzoekers een schending op van: - manifest motiveringsgebrek en manifeste 

appreciatiefout, - art. 9 ter van de Vreemdelingenwet, 

- art. 1 - 3 van de Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

- art. 3 en 8 EVRM 

- het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, met name het zorgvuldigheidsbeginsel - het recht 

van verdediging. 

Betreffende de vermeende schending van art. 1, 2 en 3 van de wet dd. 29.7.1991 en art. 62 van de 

Vreemdelingenwet, artikelen die de formele motiveringsplicht betreffen, laat de verwerende partij gelden 

dat bij lezing van verzoeker' inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke kritiek 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 van 8 

leveren, maar dat zij er ook in slagen de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te 

geven en daarbij blijk geven kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekers 

het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, 

z.p.). 

Ten overvloede merkt de verwerende partij op dat de motieven van de bestreden beslissing op 

eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekers er kennis van hebben 

kunnen nemen en hebben kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met 

de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling 

van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 

167.477). 

In antwoord op verzoekers hun concrete kritiek, laat verwerende partij het volgende gelden. 

Verzoekers houden voor dat mijnheer in hun herkomstland nooit de nodige zorgen zal krijgen, en 

verwijzen naar oude rapporten uit 2005 en 2006 en 2008 en een rapport van de WHO van 2010. 

Verwerende partij merkt op dat verzoekers de actualiteit van deze verslagen (waarvan de eerste twee al 

meer dan 6 jaar oud zijn) niet aantonen. 

In de bestreden beslissing wordt overigens uitdrukkelijk gewezen op het feit dat de rapporten algemeen 

zijn en gedateerd. 

Verzoekers tonen verder ook niet aan dat met het rapport van 2010 geen rekening zou zijn gehouden. 

Verzoekers tonen verder niet in concreto aan dat zij in Armenië geen toegang zou hebben tot de 

vereiste zorgen en medicatie, terwijl nochtans uit de informatie in het administratief dossier het 

tegendeel blijkt. Verzoekers beperken zich tot het verwijzen naar en citeren van algemene rapporten 

zonder in concreto aan te tonen dat verzoekers geen toegang zal hebben tot de vereiste gezondheids-

zorgen. 

De algemene en gedateerde rapporten, zonder dat verzoekende partij deze overigens op hun eigen 

situatie betrekken en zonder dat zij aantonen zich in dezelfde omstandigheden te bevinden, kunnen 

geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing, nu de zich in het administratief bevindende informatie 

veel concreter is dan de bronnen waar verzoekers op algemene wijze naar verwijzen en verzoekers 

deze concrete informatie geenszins weerleggen. 

De vage verwijzingen van verzoekers in het verzoekschrift naar rapporten kunnen geen afbreuk doen 

aan de duidelijke bevestiging door de arts-adviseur in zijn verslag dd .17.5.2011. 

Terwijl in de bestreden beslissing ook duidelijk wordt uiteengezet dat de medische zorgen ook 

toegankelijk zijn in Armenië, nu de aandoening van verzoekers is opgenomen in de lijst voor gratis 

zorgen en zowel de nodige medicatie als de nodige opvolging door een specialist gratis zijn. tevens 

wordt verwezen naar de hulp van het IOM die verzoekers kan aanvragen. 

Verzoekers kunnen niet ongestaafd het tegendeel beweren en voorhouden dat verder onderzoek had 

moeten worden verricht, quod non. 

"Waar verzoeker wijst op het feit dat wordt gesteld dat de behandeling beschikbaar is in Armenië maar 

dat er geen systeem van sociale zekerheid is, wijst de Raad erop dat de motieven van de bestreden 

beslissing in hun geheel moeten worden gelezen: zoals verzoeker terecht aanvoert in het verzoekschrift, 

wordt er tevens op gewezen dat, ondanks het ontbreken van een systeem van sociale zekerheid, de 

zorgen gratis zijn voor patiënten uit sociaal zwakkere groepen of voor patiënten met ziekten die 

opgenomen zijn op de lijst voor gratis zorgen. Vervolgens wordt er in de bestreden beslissing 

uitdrukkelijk op gewezen dat de aandoeningen van verzoeker opgenomen zijn op de lijst voor gratis 

zorgen, zodat hieruit in casu kan worden afgeleid dat, ondanks het ontbreken van een systeem van 

Sociale zekerheid, verzoeker wel in aanmerking komt voor gratis zorgen. De Raad ziet niet in waarin de 

bestreden beslissing op dit punt tegenstrijdig zou zijn. 

Vervolgens voert verzoeker aan dat in de bestreden beslissing wordt geoordeeld dat verzoeker recht 

zou hebben op gratis zorgen, maar dat deze gevolgtrekking geen rekening houdt met de psychologische 

opvolging die verzoeker behoeft omdat deze psychologische opvolging wel te betalen is volgens het 

verslag van de arts-attaché. 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat er sprake is van de aandoeningen van verzoeker en dat de 

"aandoeningen van verzoeker opgenomen zijn op de lijst met gratis zorgen. Uit het verslag van de arts- 

attaché van 5 oktober 2010 dat bij de bestreden beslissing werd gevoegd, blijkt dat er inzake de 

behandelings- en opvolgingsmogelijkheden in Armenië wordt vermeld dat psychische zorgen gratis zijn 

op voorschrift van de huisarts, dat psychische aandoeningen opgenomen zijn op de lijst van gratis 

zorgen, dat patiënten met psychische aandoeningen medische zorgen kunnen genieten van psychiaters 

lokale poliklinieken In de hoofdstad of in de regio's ofwel in gespecialiseerde medische centra, dat 

opvolging door een psycholoog enkel mogelijk is in de hoofdstad of in drie steden, dat acute psychische 

aandoeningen of chronische, verslechterde psychische aandoeningen opgenomen zijn In de lijst voor 

gratis zorgen, en dat psychologische opvolging te betalen is. Uit deze opsomming in het verslag van de 
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arts-attaché blijkt duidelijk dat enkel psychologische opvolging te betalen is maar dat voor het overige 

behandeling mogelijk en beschikbaar is door een psychiater, dat psychische zorgen gratis zijn op 

voorschrift van de huisarts en dat psychische aandoeningen, onder andere chronische, verslechterde, 

opgenomen zijn in de lijst voor gratis zorgen. Verzoeker kan dus niet met goed gevolg voorhouden dat 

de bestreden beslissing, waarin verwezen wordt naar dit bijgevoegd verslag, geen rekening wordt 

gehouden met de psychologische opvolging die verzoeker zou behoeven, gelet op de uitgebreide 

opsomming van psychische zorgen die toegankelijk 

en beschikbaar zijn. Evenmin kan worden aanvaard dat de beslissing een tegenstrijdigheid bevat op dit 

punt. 

Ten overvloede wijst de Raad erop dat in de mate waarin verzoeker zou dienen gebruik te maken van 

een te betalen behandeling, er in de bestreden beslissing op wordt gewezen dat verzoeker een beroep 

kan doen op de IOM, die ondermeer de zelfstandigheid en de integratie wil verbeteren voor mensen die 

terugkeren naar Armenië en tevens terugkerende Armeniërs assisteert bij hun reïntegratie en hen 

microkredieten verstrekt". (R.v.V. nr. 55.650 dd. 08.02.2011) 

In het medisch advies en de bestreden beslissing wordt verwezen naar het bericht van prof A Babloyan 

dd. 04.11.2008 en het schrijven van laatstgenoemde van 25.05.2009, evenals de lijst van medicijnen die 

is afgehaald op 07.04.2011; alsmede naar het Caritas Country Sheet Armenia waarop gesteund wordt. 

De verwijzing van verzoekers naar hoofdzakelijk oudere rapporten kan geen afbreuk doen aan deze 

terechte beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid, mede 

gesteund op het medisch advies van de arts-adviseur. 

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt duidelijk dat rekening werd gehouden met de 

medische verslagen die verzoekers heeft voorgelegd. Verzoekers kunnen niet dienstig anders 

voorhouden. 

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. 

Verzoekers' beschouwingen falen in rechte en kunnen niet worden aangenomen. 

Verzoekers kan verder ook niet dienstig voorhouden dat zij pas kennis kan nemen van de inhoud van 

het administratief dossier na indiening van een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit 

is geenszins het geval. Immers, indien verzoekers kennis wil nemen van de inhoud van het 

administratief dossier, kan zij steeds om inzage in het administratief dossier verzoeken. Nu verzoekers 

dit kennelijk heeft nagelaten, kan zij thans niet ernstig voorhouden de inhoud ervan niet te 'kunnen 

onderzoeken' of 'aan kritiek te onderwerpen'. 

Er kan geen sprake zijn van een schending van de rechten van verdediging. 

De verwerende partij merkt nog op dat verzoekers ook "niet aantoont welke informatie zij bij inzage van 

het administratief dossier had vernomen die aanleiding zou kunnen gegeven hebben tot een andere 

beoordeling van haar aanvraag, zodat de ganse zaak beperkt blijft tot een theoretische discussie die 

geen aanleiding kan geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing" (uit R.v.V. nr. 52.333 van 

02.12.2010, www.rvv-cce.be). De verwerende partij besluit dat de bestreden beslissing geheel terecht is 

genomen, gelet op de gegevens waarover de gemachtigde beschikte en het advies van de arts-

adviseur. 

Verzoekers toont met haar algemene beschouwingen niet aan dat de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid kennelijk onredelijk tot zijn besluit is gekomen of dat de 

bestreden beslissing gebaseerd zou zijn op onjuiste feitelijke gegevens. 

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 haar 

concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en conform de terzake toepasselijke rechtsregels, het 

zorgvuldigheidsbeginsel incluis. 

Tot slot merkt verwerende partij nog op dat in tegenstelling tot wat verzoekers voorhoudt, de bestreden 

beslissing geen bevel om het grondgebied te verlaten bevat en haar beschouwingen dienomtrent dus 

evenmin kunnen wordt aangenomen. 

Terwijl verzoeker in de uiteenzetting van haar enig middel niet is ingegaan op de in de hoofding van het 

middel voorgehouden schending van de artikelen 3 en 8 EVRM. Bij gebreke van een weergave in de 

toelichting van het middel van de wijze waarop de door verzoekers vermelde rechtsregels zouden zijn 

http://www.rvv-cce.be/
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geschonden, kan de verwerende partij zich desbetreffend niet met kennis van zaken verdedigen, zodat 

het middel vanuit het oogpunt van de opgeworpen schending van die laatste rechtsregels naar het 

oordeel van laatstgenoemde eveneens om die reden als onontvankelijk dient te worden beschouwd 

(R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.). 

Overigens, het weze herhaald, de bestreden beslissing bevat niet eens een bevel om het grondgebied 

te verlaten. 

De uiteenzetting 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 over-

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

 

2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Hoewel de verwerende partij niet in extenso hoeft te 

antwoorden op alle door de verzoekende partij ingeroepen argumenten, moet uit de bestreden 

beslissing blijken dat die argumentatie in de besluitvorming werd betrokken en uit de motivering van de 

beslissing moet kunnen worden afgeleid waarom de argumenten in het algemeen niet werden aanvaard 

RvS, nr. 113.182 van 4 december 2002). 

 

2.4. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers bij hun in punt 1.1. bedoelde aanvraag om 

verblijfsmachtiging het volgende gesteld hebben: “In een nog gedetailleerder medisch attest bevestigt 

psychiater V.P. dat mijn cliënt niet kan reizen naar zijn land van herkomst omwille van het oorzakelijk 

verband tussen gebeurtenissen in zijn land van herkomst en zijn medisch –psychologische toestand.” 

Dit betoog vindt steun in stuk vijf gevoegd bij de in punt 1.1. bedoelde aanvraag om verblijfsmachtiging, 

dat een gedetailleerd medisch attest betreft, opgesteld door dr. V.P. op 8 oktober 2010  met betrekking 

tot de medische toestand van verzoeker, waarin deze de voorgedrukte vraag “Le patient peut-il voyager 

vers son pays d’origine? Pourquoi pas? als volgt beantwoordt: “NON (lien de cause à effet entre son 

pays d’origine et son état médico psychologique)”   

 

2.5. De verwerende partij beperkt er zich op dit vlak toe in de bestreden beslissing te poneren: “De 

betrokkene kan reizen.” Net zomin als de verzoekende partij leest de Raad in de bestreden beslissing 

echter waarom verzoeker ondanks het gestelde in punt 2.4. geacht wordt te kunnen reizen.  

 

2.6. In haar advies van 17 mei 2011, dat zich bevindt in het administratief dossier, besteedde de 

ambtenaar-geneesheer, dr. K.G., wel uitgebreid aandacht aan de in punt 2.4. bedoelde vermelding van 

dr. V.P. in het gedetailleerd medisch attest van 8 oktober 2010 en kwam ze op een gemotiveerde wijze 

tot het besluit dat verzoeker wel kon reizen. De Raad dient echter vast te stellen dat de bestreden 

beslissing op dit punt niet verwijst naar het advies van de ambtenaar-geneesheer. Zoals reeds eerder 

gesteld beperkt de verwerende partij er zich op dit vlak toe in de bestreden beslissing te poneren: “De 

betrokkene kan reizen.” Het voormelde schrijven van dr. K.G. van 17 mei 2011 en de motivering die 

hierin voorkomt met betrekking tot de in punt 2.4. bedoelde vermelding van dr. V.P. in het gedetailleerd 

medisch attest van 8 oktober 2010, vormt niet meer dan een advies van de ambtenaar-geneesheer aan 

de verwerende partij bij de behandeling van een aanvraag om verblijfsmachtiging om medische 

redenen. De verwerende partij kan dit advies onderschrijven door de motivering van de ambtenaar-

geneesheer in de bestreden beslissing expliciet te gaan opnemen, wat in casu niet gebeurd is, of kan 

een eigen motivering in de plaats stellen, wat in casu evenmin gebeurd is. De verwerende partij kan in 

deze, gelet op de opbouw van de bestreden beslissing waarin voor diverse elementen wel specifiek 

verwezen wordt naar het advies van de ambtenaar-geneesheer, geen dienstig verweer voeren door 

algemeen te stellen “dat de bestreden beslissing geheel terecht is genomen, gelet op de gegevens 

waarover de gemachtigde beschikte en het advies van de arts-adviseur.” 

 

 

De formele motiveringsplicht werd geschonden. Dit onderdeel van het enig middel is gegrond. Aange-

zien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel geen aanleiding kunnen 

geven tot een ruimere nietigverklaring van de bestreden beslissing worden zij niet besproken.  

  

3. Korte debatten 
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De verzoekende partijen hebben een gegrond onderdeel van een middel aangevoerd dat leidt tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder 

voorwerp. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid 

van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 19 mei 

2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op grond van artikel9 ter van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen, ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

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 

 


