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 nr. 70 251 van 21 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, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 22 september 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 7 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 ontvankelijk doch 

ongegrond wordt verklaard. 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 oktober 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 november 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DEKUYPER, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, dient op 30 december 2010 een 

aanvraag in om machtiging tot verblijf gesteund op 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). 

 

Op 7 juli 2011, met kennisgeving op 23 augustus 2011, verklaart de gemachtigde van de staats-

secretaris voor Migratie- en asielbeleid deze aanvraag ongegrond. Dit is de bestreden beslissing, die 

luidt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 30.12.2010 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door:  

 

M. G., (0) (…), 28/04/1952  

Geboren te : Artashat / Unie d. Socialist. Sovjetrep.  

Nationaliteit: Armenië ( Rep. )  

Adres: (…)  

 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 28.01.2011, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is.  

 

Reden:  

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

te bekomen in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen.  

 

Wat de financiële toegankelijkheid betreft, kan de betrokkene beroep doen op hulp van de IOM, deze 

ondersteunt de Armeense regering op het gebied van migratie. Zo assisteert de IOM terugkerende 

Armeniërs bij hun reïntegratie. Deze terugkeerders kunnen microkredieten krijgen om een nieuw leven 

op te bouwen. 
1
 Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Armenië- het land waar hij 

tenslotte ruim 50 jaar verbleef - geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie hij terecht 

zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar en/ of voor 

(tijdelijke) financiële hulp. Wat de geografische toegankelijkheid betreft merken we op dat in Armenië tal 

van gespecialiseerde ziekenhuizen en poliklinieken beschikbaar zijn. 
2, 3

  

Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen medische noodzaak tot mantelzorg. Betrokkene kan 

reizen.  

 

Gezien de nodige medische behandeling (en opvolging) beschikbaar en toegankelijk zijn in Armenië, 

dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden.  

 

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 

 

In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van “artikel 9ter van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemde-

lingen […]; van de artikelen 2 en 3 van de wet op de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

van 29 juli 1991; van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel;” Uit de 

uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoekende partij ook de schending van de rechten van 

verdediging aanvoert. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Doordat verweerder de aanvraag 9ter van Vreemdelingenwet van verzoeker tot tijdelijke verblijfs-

verlenging om medische redenen ongegrond heeft verklaard; 

Terwijl overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet de in België verblijvende vreemdeling die 

beschikt over een identiteitsdocument en die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte een reëel risico 

inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 van 8 

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

land waar hij verblijft, een machtiging tot verblijf in het Rijk kan aanvragen bij de Minister of zijn 

gemachtigde; 

Dat overeenkomstig artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen de bestuurshandelingen van de besturen moeten worden gemotiveerd; dat 

overeenkomstig artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen; dat de opgelegde motivering in de akte afdoende 

moet zijn; 

Dat overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet de administratieve beslissingen met redenen 

moet worden omkleed; 

Dat verzoekster ernstig ziek is, zoals ook blijkt uit de bestreden beslissing dd. 07.07.2011 van de 

Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid, dat in deze bestreden beslissing evenwel het volgende 

gesteld wordt: 

'Wat de financiële toegankelijkheid betreft, kan de betrokkene beroep doen op hulp van de IOM, deze 

ondersteunt de Armeense regering op het gebied van migratie. Zo assisteer(t de IOM terugkerende 

Armeniërs bij hun re-integratie. Deze terugkeerders kunnen microkredieten krijgen om een nieuw leven 

op te bouwen. Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Armenië - het land waar hij 

tenslotte ruim 50 jaar verbleef - geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie hij terecht 

zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar en/of voor 

(tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële 

hulp. Wat de geografische toegankelijkheid betreft merken we op dat in Armenië tal van gespeciali-

seerde ziekenhuizen en poliklinieken beschikbaar zijn. 

Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen medische noodzaak tot mantelzorg. Betrokkene kan 

reizen. 

Gezien de nodige medische behandeling (en opvolging) beschikbaar en toegankelijk zijn in Armenië, 

dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden. 

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." 

De bestreden beslissing tot ongegrondheid van de verblijfsaanvraag van verzoekster omvat enkel een 

loutere standaardmotivering, die geen concrete, persoonlijke gegevens van verzoekster vermeldt, doch 

van toepassing kan zijn op elke andere aanvrager, zo wordt de aandoening waaraan verzoekster lijdt 

niet vermeld, noch de behandeling die verzoekster nodig heeft. De loutere verwijzing naar het advies 

van de arts-adviseur, kan niet als voldoende motivering aangezien worden. Uiteindelijk ligt de 

beslissingsbevoegdheid en -verantwoordelijkheid bij verweerder, en formuleert de arts-adviseur enkel 

een advies. 

Verweerder heeft m.a.w. een eigen onafhankelijke motiveringsplicht die nauwkeurig en afdoende moet 

zijn. In casu heeft verweerder zich in de bestreden beslissing beperkt tot standaardoverwegingen, 

zonder deze te concretiseren en personaliseren. 

Dat verzoekster haar echtgenoot en familie in België verblijven; dat verzoekster in Armenië geen familie, 

vrienden of kennissen meer heeft; dat verzoekster aldus niet meer in haar land van herkomst terecht 

kan voor tijdelijke opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar en verzoekster niet de 

financiële middelen heeft voor toegang van de nodige medische behandeling (en opvolging); dat 

verweerder deze situatie onvoldoende heeft onderzocht; 

Dat aldus artikel 9ter van de Vreemdelingenwet door verweerder geschonden wordt; 

Dat de bestreden beslissing van 07.07.2011 een groot aantal veronderstellingen en gissingen bevat; dat 

deze beslissing geenszins met de nodige zorgvuldigheid werd genomen. 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen, 

dat de administratieve rechtshandeling rationeel te verantwoorden dient te zijn; 

Dat de bestreden beslissing van 07.07.2011 van verweerder aldus niet juist gemotiveerd is; 

Dat men niet inziet hoe de toepassing van de toepasselijke rechtsregels op de feiten naar de uiteinde-

lijke beslissing heeft kunnen leiden; 

Dat verweerder in de bestreden beslissing aldus artikel 62 van de Vreemdelingenwet, het zorgvuldig-

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

van de bestuurshandelingen en de rechten van verdediging schendt; 

Dat het middel ernstig is.” 
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2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“Betreffende de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de wet dd. 29.7.1991, artikelen die 

de formele motiveringsplicht betreffen, laat de verwerende partij gelden dat bij lezing van verzoeksters 

inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in 

slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft 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 verzoekster 

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.). 

Verder laat de verwerende partij gelden dat: 

het tegelijk aanvoeren van een schending van de formele én de materiële motiveringsplicht niet mogelijk 

is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke formele motivering het de betrokkene onmogelijk maakt uit 

te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 20.12.2001), wanneer 

verzoekster in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting aan te voeren, dit 

betekent dat deze van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen gevolgen heeft 

ondervonden. 

De verwerende partij zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre verzoekster de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert.  

De bestreden beslissing maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen, voor wat betreft de 

beslissing houdende de ongegrondheid van verzoeksters aanvraag om machtiging tot verblijf: 

"Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

te bekomen in toepassing van artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 

Wat de financiële toegankelijkheid betreft, kan de betrokkene beroep doen op hulp van de IOM, deze 

ondersteunt de Armeense regering op het gebied van migratie. Zo assisteert de IOM terugkerende 

Armeniërs bij hun re-integratie. Deze terugkeerders kunnen microkredieten krijgen om een nieuw leven 

op te bouwen. Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Armenië - het land waar hij 

tenslotte ruim 50 jaar verbleef - geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie hij terecht 

zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar en/ of voor 

(tijdelijke) financiële hulp. Wat de geografische toegankelijkheid betreft merken we op dat in Armenië tal 

van gespecialiseerde ziekenhuizen en poliklinieken beschikbaar zijn. 

Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen medische noodzaak tot mantelzorg. Betrokkene kan 

reizen. 

Gezien de nodige medische behandeling (en opvolging) beschikbaar en toegankelijk zijn in Armenië, 

dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden. 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.  Armenië- algemeen ambtsbericht-augustus 2010, p. 58 

Caritas, Country sheet Armenia 139-141 Armenië-hospitalen. 

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). " 

Er dient dan ook te worden besloten dat de bestreden beslissing ten genoege van recht met draag-

krachtige motieven, die de bestreden beslissing inhoudelijk ondersteunen, is omkleed. 

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 (cfr. 

R.v.St, nr. 101.624 van 7 december 2001). 

Verzoekster verwijst naar het feit dat haar echtgenoot en familie in België verblijven en dat verzoekster 

in Armenië geen familie, vrienden of kennissen meer heeft, dat zij niet terecht zou kunnen in het land 

van herkomst voor tijdelijk opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar. 

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. 

In de bestreden beslissing werd ingegaan op de mogelijkheid van opvang in het land van herkomst. 
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Verzoekster is aldus niet ernstig waar zij beweert dat geen rekening zou zijn gehouden met de opmer-

kingen die zij heeft overgemaakt nadat de bestreden beslissing werd genomen. 

De vele vage en summier geformuleerde beweringen van verzoekster die kennelijk een feitelijke herbe-

oordeling van haar dossier beoogt, kunnen aan het voorgaande geen afbreuk doen. 

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 verzoeksters concrete 

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

heidsbeginsel incluis. 

De uiteenzetting van verzoeksters 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 artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, die onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, 

hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat 

hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het 

recht hem verschaft. Ze verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip 

“afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend motief 

aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt 

verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en naar het feit 

dat de aanvraag van verzoekster ongegrond is, daar een behandeling en opvolging van de vastgestelde 

medische problematiek van de verzoekende partij beschikbaar is in Armenië en deze voor de 

verzoekende partij toegankelijk is. De bestreden beslissing verwijst naar het advies van de ambtenaar-

geneesheer wat de medische problematiek van de verzoekende partij betreft en voegt dit toe aan de 

bestreden beslissing.  

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overweging-

en of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, dit 

louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar 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 tevens dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekster bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het enig middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij 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 (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Verzoekster heeft op 30 december 2010 een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet ingediend. Dit toenmalig artikel luidt als volgt: 
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“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die beschikt over een identiteitsdocument en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

 

De 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 een ambtenaar-geneesheer die daaromtrent een advies verschaft. Hij kan 

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

 

De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van toepassing op : 

 

- de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definfitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een 

overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest 

inzake het toegelaten beroep is uitgesproken; 

- de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op 

geldige wijze aantoont. 

 

§ 2. De in § 1 vermelde deskundigen worden benoemd door de Koning bij een besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad. 

 

De Koning stelt de procedureregels vast bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en 

bepaalt eveneens de wijze van bezoldiging van de in het eerste lid vermelde deskundigen. 

 

§ 3. De minister of zijn gemachtigde verklaart de ingeroepen elementen onontvankelijk in de gevallen 

opgesomd in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige 

aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van de huidige bepaling. 

 

§ 4. De bedoelde vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van deze bepaling, wanneer de 

minister of zijn gemachtigde van oordeel is dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de 

betrokkene handelingen gepleegd heeft bedoeld in artikel 55/4.”. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij (een) medisch getuigschrift(en) ingevuld 

door dr. J.P.B. en een verslag van D.W.G. van 26 november 2010 en attesten van een apotheker 

toevoegde bij haar aanvraag. De arts aangesteld door de verwerende partij bespreekt de medische 

problematiek van de verzoekende partij op basis van de overgemaakte stukken, wat verzoekster niet 

betwist. Evenmin is betwist dat de verzoekende partij lijdt aan een ziekte die een reëel risico kan 

inhouden voor haar leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt. 

De ambtenaar-geneesheer heeft de behandelings- en opvolgingsmogelijkheden in Armenië onderzocht 

en stelt vast dat voor de medische problematiek van verzoekende partij de medicatie, behandeling en 

opvolging beschikbaar zijn in Armenië en dat er geen bezwaar bestaat tegen de terugkeer van 

verzoekster naar Armenië. De verzoekende partij heeft geen medische mantelzorg nodig en kan reizen. 

De ambtenaar-geneesheer concludeert: “Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat 

deze matige arteriële hypertensie en deze warme schildkliernodule bij de betrokkene, en — in functie 

van de resultaten van een orthopedische resp. een gastro-enterologische oppuntstelling — ernstige 

artrose (met name ernstige cervicartrose met discuslijden C5-C6 en ernstige glenohumerale artrose ter 

hoogte van de rechter schouder met chronisch rotatorcuff lijden) en refluxoesofagitisklachten, hoewel dit 

kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor haar 

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

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling gezien behandeling en opvolging 

beschikbaar zijn in Armenië. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het herkomstland, Armenië.” Voorts wijst de bestreden beslissing op het gegeven dat de 

verzoekende partij met betrekking tot de financiële toegankelijkheid een beroep kan doen op hulp van 

de IOM die microkredieten verschaft om een nieuw leven op te bouwen. Ook wijst de bestreden 

beslissing op het gegeven dat de verzoekende partij ruim 50 jaren in Armenië verbleef zodat het 

onwaarschijnlijk is dat zij geen vrienden of familie meer heeft in haar land van herkomst van wie zij hulp 

kan verkrijgen voor tijdelijke opvang. Uit het administratief dossier blijkt dat de medicatie die de 
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verzoekende partij behoeft aanwezig is in Armenië en dat er ziekenhuizen en poliklinieken beschikbaar 

zijn. Derhalve is de bestreden beslissing correct en op kennelijk redelijke wijze genomen en vinden de 

motieven steun in het administratief dossier. Bovendien blijkt uit de motieven dat de individuele 

elementen en persoonlijke en concrete gegevens van de verzoekende partij zijn besproken nu niet elke 

aanvrager 50 jaren in Armenië heeft verbleven en de bestreden beslissing verwijst naar het aan de 

bestreden beslissing toegevoegde advies van de ambtenaar-geneesheer die de zeer concrete medische 

problematiek van de verzoekende partij gedetailleerd bespreekt. 

 

Waar de verzoekende partij voorhoudt dat haar familie en echtgenoot in België verblijven en zij in 

Armenië geen familie, vrienden of kennissen meer heeft, merkt de Raad op dat de verzoekende partij dit 

niet heeft kenbaar gemaakt aan de verwerende partij voor het nemen van de bestreden beslissing zodat 

deze hiermee geen rekening kon houden en dat bovendien deze stelling niet het motief weerlegt dat de 

verzoekende partij kan rekenen op de bijstand van de IOM.  

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen 

op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime 

bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. Evenmin toont zij een schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet aan. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Verzoekster voert geen andere argumenten aan dan deze die hoger 

werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is ongegrond. 

 

In de mate dat de verzoekende partij de schending aanvoert van de rechten van verdediging wijst de 

Raad er op dat de rechten van verdediging in administratiefrechtelijke zaken enkel van toepassing zijn 

op tuchtzaken doch niet op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van de 

vreemdelingenwet (RvS 3 november 2003, nr. 124.957). Dit onderdeel is onontvankelijk. 

 

Het middel, in de mate dat het ontvankelijk is, is ongegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig november tweeduizend en elf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 

 


