
  

 

 

 

RvV  X - Pagina 1 van 9 

 

 
 

 nr. 69 919 van 16 november 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, handelend in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordigster van haar 

in staat van verlengde minderjarigheid verklaarde dochter X, en X, die verklaren van Iraanse nationaliteit 

te zijn, op 26 augustus 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 18 juli 2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard en van de beslissing van 

de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van dezelfde datum tot afgifte van 

bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13). 

 

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 de administratief dossiers. 

 

Gelet op de beschikking van 5 oktober 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 november 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. ROBERT, die verschijnt voor de verzoekende partijen en van 

advocaat L. BRACKE, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers dienden op 10 september 2007 elk een asielverzoek in. Zij verklaarden hierbij dezelfde 

dag België te zijn binnengekomen. 
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1.2. Op 18 juli 2008 nam de adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ten 

aanzien van verzoekers een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus. Verzoekers stelden tegen deze beslissingen een beroep in bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.3. Bij arrest nummer 17 971 van 29 oktober 2008 verwierp de Raad het ingestelde beroep. 

 

1.4. De gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid nam op 19 november 2008 beslissing-

en tot afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten. 

 

1.5. Verzoekers dienden bij aangetekend schrijven van 25 november 2008 een aanvraag in om, 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 (hierna: de Vreemdelingen-

wet), tot een verblijf in België gemachtigd te worden. 

 

1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 18 juli 2011 ten 

aanzien van verzoekers de beslissing waarbij de ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf 

ongegrond werd verklaard en de beslissing tot afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten. 

 

De beslissing waarbij de aanvraag om tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd ongegrond werd 

verklaard is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 25/11/2008 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

[S., F.] […] 

Volgens gelegaliseerde geboorteakte : [S. F.] 

[…] 

+ kinderen : [N. N.], […] 

  [N. A. R.], […] 

[…] 

 

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, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 27/04/2010, heb ik de eer u mee te delen dat dit verzoek 

ongegrond is. 

 

Reden: 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden 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. 

 

Wat betreft de medische problematiek van de betrokkene stelt de ambtenaar-geneesheer in het verslag 

(zie gesloten omslag) dat er geen reëel risico is voor betrokkene zijn leven of zijn fysieke integriteit. Er is 

evenmin sprake van een ernstige vermindering in levenskwaliteit. In het verzoekschrift haalt betrokkene, 

Mevr. [N., N.], medische redenen aan en legt zij ter staving een medisch attest voor opgesteld door Dr. 

[M. M.] (dd.20/10/2008). Sinds 20/10/2008 (ruim 2 jaar geleden) werd[en] door de betrokkene geen 

aanvullende medische gegevens ter beschikking gesteld waaruit zou blijken dat een bijkomende 

noodzaak tot investigatie en/of een specifieke noodzakelijke (actuele en/of voorziene) medische 

behandeling en/of opvolging zou blijken. De ambtenaar-geneesheer evalueerde deze gegevens op 

15/07/2011 (zie gesloten omslag in bijlage) en concludeerde: ”Uit de beschikbare medische gegevens 

blijkt m.i. geen actuele aandoening die een reëel risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit, 

noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen behandeling in het herkomstland is. Derhalve is er m.i. vanuit medisch standpunt geen 

bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.” 

 

Derhalve 

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

integriteit, 
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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).” 

 

De bevelen om het grondgebied te verlaten zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2° van de Wet 

van 15 december 1980).” 

 

Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan ingegaan 

worden op de vraag van verweerder om de kosten van de procedure ten laste van verzoekers te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekers voeren in een enig middel de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 8.2, tweede lid, b van de 

richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de 

procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (hierna: de 

richtlijn 2005/85/EG) en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Zij betogen tevens dat er sprake is van een 

manifeste beoordelingsfout. 

 

Zij verstrekken volgende toelichting: 

 

“Eerste onderdeel 

 

Het advies van Dokter [M.], die psychiater is en bovendien van Iraanse afkomst is, luidde als volgt: 

 

“(...) d‘après elle, par le traitement, la situation de sa fille est plus ou moins stabilisée. 

 

Comme mentionné dans le rapport précédent, vu les troubles autistiques et l‘épilepsie, il est 

indispensable que la patiente bénéficie d’une prise en charge par un centre spécialisé, au risque d’une 

aggravation et la possibilité de survenues d’épisodes de crise aiguë dangereuse sur le plan du 

comportement. 

 

A mon avis, son traitement ne peut pas être poursuivi en Iran et le retour dans ce pays est un facteur de 

mauvais pronostic avec aggravation de la maladie. Elle présente des troubles du comportement qui, 

dans le contexte politico-social de l‘Iran, constitueraient des problèmes avec risques et danger de 

maltraitance à son égard”. 

 

Uit de bestreden beslissing en uit het verslag van de arts-attaché blijkt dat de aanvraag verworpen werd 

omdat de aanvraag niet [ge]heractualiseerd werd en omdat de aard van de behandeling niet vermeld 

wordt: 

 

[…] 

 

Verzoekers menen dat die motivering artikel 62 van de wet schendt. 

 

Ze lieten immers in hun aanvraag om machtiging tot verblijf weten dat 
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De gehandicapte personen worden [in Iran] in bijzondere instellingen opgesloten en mishandeld. 

(…) 

Verzoekers verwijzen op dit punt naar het verslag van het Engelse Home Office van oktober 2004 (stuk 

5) en in het bijzonder naar punt 5.73. 

 

Psychiater [M.], die zelf van Iraanse nationaliteit is en bijgevolg de Iraanse context goed kent, is van 

mening dat een terugkeer naar Iran een verergering van de ziekte als gevolg zou hebben en dat er in 

verband met haar gedragsstoornissen geen hulp te verwachten is”. 

 

Verzoekers vrezen dus dat Mejuffrouw [N.] in geval van terugkeer naar Iran niet alleen geen 

behandeling zal krijgen maar ook opgesloten en mishandeld zal worden. 

 

Dit wordt niet door tegenpartij tegengesproken, met als gevolg dat de bestreden beslissing artikelen 9ter 

en 62 van de wet schendt. 

 

Een tweede punt van hun argumentatie was dat een terugkeer naar Iran, gezien de context, een 

verergering van de gezondheidstoestand zou veroorzaken, ongeacht de medische behandeling. Het 

probleem is met andere woorden niet enkel de behandeling maar ook het feit dat een terugkeer naar 

Iran, gezien de context, een terugval van de ziekte zou veroorzaken. 

 

Dit standpunt, [in]genomen door Dokter [M.], een psychiater van Iraanse afkomst die dus geacht wordt 

een goede kennis van de toestand in Iran, of ten minste een beter geïnformeerd standpunt te hebben, 

wordt niet door de bestreden beslissing tegengesproken. 

 

Dit vormt een bijkomende schending van artikelen 9ter en 62 van de wet. 

 

Tweede onderdeel 

 

[…] 

 

Uit de memorie van toelichting van de wet van 15.9.2006 die artikel 9ter in de wet van 15.12.1980 

inlaste blijkt dat: 

 

“De appreciatie van de medische toestand en de medische omkadering in het land van oorsprong 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer die daaromtrent een advies verschaft. Hij kan zonodig de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen” (consulteerbaar op 

http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/2478/51K2478001.pdf).  

 

Er werd op 29.4.2011 aan tegenpartij meegedeeld dat verzoekster in staat van verlengde minderheid 

werd verklaard. Uit het vonnis blijkt dat dit een gevolg van haar gezondheidstoestand is.  

 

In die omstandigheden schendt tegenpartij artikel 9ter en 62 van de wet, pleegt ze een kennelijke 

beoordelingsfout en schendt ze het zorgvuldigheidsbeginsel door te oordelen dat een autistische 

stoornis en epilepsie geen ernstige aandoening in de zin van de wet uitmaken, in navolging van het 

advies van de door de minister aangeduide geneesheer, die zonder de vreemdeling te onderzoeken, in 

die zin adviseerde en zijn advies baseerde op het feit dat het medisch attest van 20.10.2008 onvolledig 

en niet recent genoeg was. 

 

Derde onderdeel 

 

De bestreden beslissing verwijst zowel naar artikel 3 EVRM als naar de richtlijn 2004/83. Artikel 9ter van 

de wet is immers de omzetting naar Belgisch recht, voor medische aanvragen, van artikel 15.c van die 

richtlijn. 

 

Overeenkomstig artikel 13 EVRM moest de aanvraag van verzoekster het voorwerp van een ernstig 

onderzoek uitmaken. 

 

Overeenkomstig artikel 8.2, lid 2, b van de richtlijn 2005/85 moest de beslissing genomen worden op 

basis van “nauwkeurige en actuele informatie ». 

 

http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/2478/51K2478001.pdf
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Indien tegenpartij redenen had om te denken dat Mejuffrouw [S.] niet meer ziek was, terwijl tegenpartij 

op 29.4.2011 een vonnis kreeg dat haar in staat van verlengde minderheid brengt, moest ze in 

toepassing van zowel artikel 13 EVRM als artikel 8.2 van de richtlijn bijkomende documenten aan 

verzoekster vragen of moest ze Mejuf[f]rouw [S.] door de arts-attaché laten onderzoeken. 

 

Door dit niet te doen heeft tegenpartij zowel artikel 3 en 13 EVRM als artikel 8.2 van de richtlijn 

geschonden.” 

 

3.2. Verweerder repliceert als volgt: 

 

“[…] In de motivering van de bestreden beslissing wordt er verwezen naar de juridische grondslag, met 

name artikel 9ter van de Wet van 15 december 1980 en naar het feit dat de aanvraag ontvankelijk doch 

ongegrond is daar het aangehaalde medische situatie uit hoofde van [N. N.] niet aangewend kan 

worden teneinde gemachtigd te worden tot een verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Wet van 15 

december 1980. 

 

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt om te begrijpen op 

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 

105 103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt immers dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissingen kennen, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Verzoekers dienden te voldoen aan de voorwaarden van artikel 9ter van de Wet van 15 december 1980 

om in aanmerking te komen voor een verblijfsrecht op basis van deze bepaling. 

 

De appreciatie aangaande de medische toestand en aangaande de situatie in het land van herkomst 

van de vreemdeling, in casu van [N. N.], komt toe aan de ambtenaar-geneesheer. 

 

De ambtenaar-geneesheer moet de medische situatie enkel beoordelen op basis van het voorliggende 

medische dossier en is in beginsel niet genoodzaakt om de vreemdeling bijkomend te onderzoeken. 

 

Dit blijkt overigens duidelijk uit artikel 9ter, §1 van de Wet van 15 december 1980, […] 

 

Op basis van het voorliggende medische dossier, in casu één enkel medisch attest daterende van 20 

oktober 2008 en waarin vermeld wordt dat [N. N.] lijdt aan een autistische stoornis en epilepsie, 

oordeelde de ambtenaar-geneesheer het volgende: 

 

"(...) analyse van dit medisch dossier leert mij dat betrokkene een 30-jarige vrouw uit Iran, lijdt aan een 

autistische stoornis en epilepsie die met behandeling onder controle is. De aard van de behandeling 

wordt echter niet vermeld in het getuigschrift. Autistische stoornis en epilepsie kan ernstig zijn, doch er 

is weinig of geen informatie over de precieze aard van deze aandoeningen. Bovendien dateert het 

getuigschrift van ruim 2 jaar geleden en wordt de aard en de behandeling niet vermeld. Uit deze 

beperkte en oude gegevens kan ik dan ook geen ernstige actuele pathologie weerhouden waardoor 

behandeling noodzakelijk is. Er is derhalve geen bezwaar tegen terugkeer naar het land van herkomst 

(...)". 

 

Verzoekers beperkten zich in hun aanvraag om machtiging tot verblijf tot het overmaken van één 

medisch attest dd. 20 oktober 2008. Nochtans blijkt duidelijk uit artikel 9ter, §1 van de Wet van 15 

december 1980 dat de vreemdeling alle nuttige inlichtingen aangaande zijn ziekte dient over te maken. 

Thans lijken verzoekers verschillende medische attesten toe te voegen aan het verzoekschrift, doch 

maken niet duidelijk waarom zij dit niet eerder deden, ter staving van hun oorspronkelijke aanvraag om 

machtiging tot verblijf. 

Rekening houdende met het medisch attest van 20 oktober 2008, oordeelde de ambtenaar-geneesheer 

dat er geen ernstige actuele pathologie weerhouden kon worden waardoor behandeling noodzakelijk is. 

Verzoekers kunnen dan ook niet gevolgd worden in hun bewering dat [N. N.] niet naar Iran kan omdat zij 

er niet behandeld zal kunnen worden. 
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Daargelaten de vaststelling dat er conform artikel 9 ter §1 van voornoemde wet geen verplichting 

bestaat uit hoofde van de am[b]tenaar-geneesheer om de vreemdeling aan een bijkomend onderzoek te 

onderwerpen, maken verzoekers niet duidelijk om welke redenen de ambtenaar-[geneesheer] had 

moeten overgaan tot een dergelijk onderzoek. 

 

Verzoekers verwijzen tenslotte naar het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg waarbij [N. N.] in 

staat van verlengde minderjarigheid wordt geplaatst. Zij stellen het voor als zou dit om 'gezondheids-

redenen' zijn en geven aan de er geen rekening mee werd gehouden door de verwerende partij. 

 

Verzoekers kunnen echter ook niet gevolgd worden in deze redenering. 

 

De verlengde minderjarigheid is een juridisch beschermingsstatuut om een soepele oplossing te bieden 

aan de toestand van bepaalde mentaal gehandicapten. 

 

De rechtbank kan iemand in een staat van verlengde minderjarigheid plaatsen die, volgens artikel 

487bis -ev. van het Burgerlijk Wetboek, 'ongeschikt is en schijnt te zullen blijven om zichzelf te leiden en 

zijn goederen te beheren, wegens een staat van geestelijke onvolwaardigheid, aangeboren of begonnen 

tijdens de vroege kinderjaren, en gekenmerkt door een uitgebleven ontwikkeling van de gezamenlijke 

vermogens van verstand, gevoel en wil'. 

 

Iemand die door de rechtbank in staat van verlengde minderjarigheid werd geplaatst, wordt gelijkgesteld 

aan een minderjarige beneden de 15 jaar, zowel ten aanzien van het beheer van zijn goederen als ten 

aanzien van zijn persoon. Zolang de ouders leven blijft hij onder het ouderlijk gezag. 

 

De persoon in verlengde minderjarigheid kan geen enkele rechtshandeling stellen. 

 

Alle daden van beheer worden door zijn ouders, zijn overlevende ouder of zijn voogd gesteld. Daden 

van beschikking (b.v. verkoop, lenen, in hypotheek geven,...) evenals andere belangrijke daden (een 

nalatenschap verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving, een schenking 

aanvaarden, aankoop van een onroerend goed,...) kunnen enkel gesteld worden mits uitdrukkelijke 

toestemming van de vrederechter. 

 

De instelling van de verlengde minderjarigheid bezorgt dus een statuut aan personen die, zonder 

krankzinnig te zijn, toch niet voor zichzelf kunnen zorgen. 

 

Juff[r]ouw [N. N.] werd bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in staat van verlengde 

minderjarigheid geplaatst, uiteraard niet omwille van 'gezondheidsredenen', doch wel omdat door de 

rechtbank werd vastgesteld dat zij ten gevolge van ernstige geestelijke achterlijkheid ongeschikt is om 

zichzelf te leiden en haar goederen te beheren. 

 

De verklaring van de staat van verlengde minderjarigheid heeft m.a.w. geen uitstaans met het al dan 

niet hebben van gezondheidsproblemen, doch kan worden toegekend wanneer er sprake is van een 

geestelijke onvolwaardigheid, aangeboren of begonnen tijdens de vroege kinderjaren. 

 

In de mate dat verzoekers voorhouden dat de thans bestreden beslissing een schending inhoudt van 

artikel 3 EVRM, maken zij niet aannemelijk dat er voor hen persoonlijk een reëel risico op een slechte of 

[i]ncorrecte behandeling dreigt bij terugkeer naar Iran. 

 

De verwerende partij concludeert dat de bestreden beslissing wel degelijk afdoende werd gemotiveerd, 

en dit zowel in feite als in rechte en dat verzoekster geen schending aantoont van de door verzoekers 

vooropgesteld bepalingen. 

 

In iedere hypothese kan de uiteenzetting van verzoekende partij 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.” 

 

3.3.1. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen 

moeten omkleed worden. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissingen leert dat aan deze 

vereiste werd voldaan. Verzoekers lijken evenwel te willen aangeven dat de motivering van de 
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bestreden beslissingen ruimer had dienen te zijn. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt evenwel 

nergens dat alle door een vreemdeling bij een verblijfsaanvraag aangebrachte gegevens en derhalve 

ook deze die door het bestuur niet dienstig geacht worden, in het antwoord op deze aanvraag dienen 

besproken te worden. De motivering van de bestreden beslissingen laat verzoekers toe de redenen te 

kennen waarom deze beslissingen genomen werden, zodat geen schending van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet kan vastgesteld worden. 

 

3.3.2. Verzoekers geven daarnaast aan van oordeel te zijn dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

geschonden werd aangezien verweerder de door hen in hun aanvraag geuite vrees niet tegenspreekt, 

namelijk dat juffrouw N. in Iran geen aangepaste behandeling zal krijgen voor haar medische problemen 

en dat een terugkeer naar Iran hoe dan ook een verergering van haar gezondheidstoestand zal veroor-

zaken. De Raad dient evenwel op te merken dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet verweerder enkel 

verplicht om te verifiëren of de vreemdeling die zich op deze wetsbepaling beroept om tot een verblijf 

gemachtigd te worden lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit of een aandoening heeft die een reëel risico inhoudt op onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft. In de 

eerste bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat een ambtenaar-geneesheer concludeerde dat niet 

blijkt dat dit in voorliggende zaak het geval is. Uit het feit dat verzoekers van mening zijn dat wel voldaan 

is aan een minder strenge norm kan niet afgeleid worden dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

geschonden werd. Er dient in dit verband op gewezen te worden dat het toetsingscriterium in artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet verwijst naar artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds oordeelde dat deze verdragsbepaling 

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 en dat de omstandigheid 

dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van de betrokkene beïnvloedt, niet 

volstaat 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 27 mei 2008, nr. 26.565/05, N./ Verenigd Koninkrijk). 

Dergelijke dwingende humanitaire redenen worden evenwel niet aangetoond. Verzoekers stellen nog 

dat juffrouw N. zal opgesloten en mishandeld worden en betogen verwezen te hebben naar een verslag 

van het ‘Home Office’ van oktober 2004. Uit dit verslag blijkt dat er geen informatie beschikbaar is 

omtrent de vraag of de overheid te Iran de toegang tot instellingen voor andersvaliden wettelijk of 

anders heeft geregeld, maar dat uit een verslag uit 1996 de harde levensconditie van andersvalide 

kinderen die door hun ouders in de steek gelaten werden aan het licht gebracht werd. Aangezien 

juffrouw N. niet door haar ouders in de steek werd gelaten, doch permanent wordt bijgestaan door haar 

moeder en broer en aangezien de asielinstanties stelden dat het aangevoerde risico dat juffrouw N. 

opgenomen en mishandeld zal worden in een centrum voor andersvaliden niet aannemelijk is, kan niet 

gesteld worden dat de stelling van verweerder dat “er evenmin sprake is van een ernstige vermindering 

van de levenskwaliteit” van juffrouw N. kennelijk onredelijk is. 

 

De Raad stelt verder vast dat verzoekers uitgaan van een verkeerde lezing van de eerste bestreden 

beslissing waar zij betogen dat verweerder stelde dat “een autistische stoornis en epilepsie geen 

ernstige aandoening in de zin van de wet uitmaken”. Een dergelijke algemene bewering is niet in de 

eerste bestreden beslissing opgenomen. Verweerder motiveerde op basis van het advies van een 

ambtenaar-geneesheer enkel dat, in het specifieke geval van juffrouw N., uit de in casu beschikbare 

medische gegevens geen actuele aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

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

behandeling wanneer er geen behandeling in het herkomstland is blijkt. 

Het staat voorts niet ter discussie dat het in beginsel aan de ambtenaar-geneesheer toekomt om te 

bepalen of hij voor het verstrekken van het in artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet 

bedoelde advies dient over te gaan tot een eigen onderzoek van de persoon die op basis van een 

medische problematiek vraagt om tot een verblijf gemachtigd te worden. Het gegeven dat een 

ambtenaar-geneesheer ervoor opteerde om geen eigen onderzoek door te voeren doch zijn advies op te 

stellen aan de hand van het door verzoekers aangebracht medisch getuigschrift laat op zich niet toe te 

besluiten dat de bestreden beslissing niet zorgvuldig zou zijn voorbereid of dat artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet werd geschonden. Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat hij na 

analyse van het door verzoekers aangebrachte specialistisch verslag vaststelde dat de gezondheids-

problematiek van juffrouw N. onder controle was en dat hij uit de beperkte en oude gegevens geen 

actuele pathologie meer kon weerhouden waarvoor behandeling noodzakelijk was, zodat er geen 

medisch bezwaar was tegen een terugkeer naar haar land van herkomst. In voorliggende zaak heeft de 
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ambtenaar-geneesheer derhalve geoordeeld dat hij een advies kon verstrekken op basis van de door 

verzoekers aangebrachte stukken. 

 

Verzoekers geven te kennen dat juffrouw N. nog steeds gezondheidsproblemen heeft en zij verweerder 

via een op 29 april 2011 gedateerd schrijven op de hoogte stelden van het feit dat juffrouw N. bij vonnis 

van de rechtbank van eerste aanleg in verlengde staat van meerderjarigheid werd geplaatst. Zij tonen 

met deze mededeling evenmin aan dat verweerder artikel 9ter van de Vreemdelingenwet miskende of 

onzorgvuldig optrad. Verweerder ontkent immers niet dat de autistische stoornis waaraan juffrouw N. 

lijdt blijvend is en ertoe leidt dat zij permanente bijstand nodig heeft, maar stelde enkel dat deze stoornis 

noch een reëel risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit noch een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in haar herkomstland.  

 

De uiteenzetting van verzoekers laat niet toe te besluiten dat verweerder een kennelijke beoordelings-

fout maakte, de bestreden beslissing onzorgvuldig voorbereidde of artikel 9ter van de Vreemdelingen-

wet miskende. 

 

3.3.3. In de mate dat verzoekers verwijzen naar artikel 8.2. van de richtlijn 2005/85/EG kan het volstaan 

op te merken dat deze bepaling betrekking heeft op asielverzoeken en dat in artikel 2.b van deze richtlijn 

uitdrukkelijk wordt aangegeven dat hiermee een verlening van een internationale bescherming op grond 

van het Verdrag van Genève wordt bedoeld, waarbij wordt verduidelijkt dat elk verzoek om internatio-

nale bescherming als een asielverzoek moet worden beschouwd, “tenzij de betrokkene uitdrukkelijk 

vraagt om een andere vorm van bescherming waarvoor een afzonderlijke verzoek kan worden inge-

diend”. Aangezien een aanvraag om op medische gronden tot een verblijf gemachtigd te worden geen 

aanvraag is om op grond van het Verdrag van Genève een beschermingsstatuut te verwerven, doch 

een “andere vorm van bescherming waarvoor een afzonderlijke verzoek kan worden ingediend” kunnen 

verzoekers niet dienstig naar 8.2.van de richtlijn 2005/85/EG verwijzen.     

 

3.3.4. Om te kunnen besluiten tot een schending van artikel 3 van het EVRM, dienen verzoekers aan te 

tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land 

waarnaar zij mogen worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico lopen te worden blootgesteld aan 

folteringen of mensonterende behandelingen. Zij moeten deze beweringen staven met een begin van 

bewijs en concrete, op hun persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een 

eenvoudige vrees voor een onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken 

op artikel 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden 

volstaat op zich evenmin (RvS 14 maart 2002, nr. 104.674; RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 

maart 2002, nr. 105.262; RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). 

 

Gelet op de bespreking van de voorgaande onderdelen van het middel, kan geen schending van artikel 

3 van het EVRM vastgesteld worden. 

 

3.3.5. Artikel 13 van het EVRM voorziet in een recht op daadwerkelijke rechtsmiddel. De uiteenzetting 

van verzoekers, die ten onrechte schijnen te menen dat artikel 13 van het EVRM een ambtenaar-

geneesheer een onderzoeksplicht oplegt, laat niet toe een schending van deze verdragsbepaling vast te 

stellen. 

 

Artikel 13 van het EVRM kan, gelet op de inhoud en het doel van de rechtsregel, daarenboven niet 

dienstig worden opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde Verdrag aan te duiden waarvan de 

schending een effectief rechtsmiddel vereist (RvS 14 oktober 2002, nr. 111.462; RvS 30 november 

2007, nr. 177.451). Verzoekers voeren weliswaar de schending aan van artikel 3 van het EVRM, maar 

hoger werd reeds aangetoond dat verzoekers geen schending van deze verdragsbepaling aannemelijk 

maken. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

  

4. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen 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 Vreemdelingen-
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betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien november tweeduizend en elf door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 

 


