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 nr. 91 682 van 19 november 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

10 augustus 2012 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 5 juni 2012 tot weigering van de aanvraag tot 

verlenging van de tijdelijke machtiging tot verblijf 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. 

 

Gezien titel I bis, 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 1 oktober 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

30 oktober 2012. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat P. VANCRAEYNEST 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat A. VAN DE VELDE, die loco advocaat E. 

MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers, die verklaren het Rijk te zijn binnengekomen op 29 september 2010, dienen op 1 

oktober 2010 elk een asielaanvraag in.  

 

1.2. Verzoekers dienen op 22 december 2010 een eerste aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).  
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1.3. Verzoekers dienen op 29 januari 2011 een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.4. Op 10 februari 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ingediend op 22 december 2010 ontvankelijk, 

doch ongegrond wordt verklaard.  

 

1.5. Verzoekers dienen op 24 maart 2011 een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid neemt op 4 april 2011 de 

beslissing waarbij de op 29 januari 2011 ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk 

wordt verklaard.  

 

1.7. Verzoekers dienen op 11 mei 2011 een vierde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.8. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid neemt op 20 mei 2011 de 

beslissing waarbij verzoekers worden gemachtigd tot een verblijf in het Rijk voor de duur van één jaar op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.9. Op 25 juli 2011 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, in antwoord op 

de ingediende asielverzoeken, beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van 

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

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.10. Bij arrest met nummer 69 945 van 16 november 2011 weigert ook de Raad de vluchtelingenstatus 

en subsidiaire beschermingsstatus aan verzoekers.  

 

1.11. Verzoekers dienen op 30 april 2012 een aanvraag in tot verlenging van de tijdelijke machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

1.12. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 5 juni 2012 de beslissing tot weigering van verlening van de tijdelijke 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze beslissing, die op 11 juli 

2012 aan verzoekers ter kennis wordt gebracht, luidt als volgt:  

 

“[H. A.] (R.R.: […]) geboren te […] op […] 

[H. M.] (R.R.: […]) geboren te […] op […] 

+kinderen 

[H. A.] geboren te […] op […]  

[H. V.] geboren te […] op […] 

[H. N.] geboren te […] op […] 

[H. A. A.]  geboren te […] op […] 

nationaliteit: Armenië ( Rep. ) 

adres: […] 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag die op datum van 30.04.2012 bij onze diensten werd ingediend tot 

verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan 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, en in toepassing van artikel 13 van de wet van 15 

december 1980, gewijzigd door artikel 12 van de wet van 15 september 2006, heb ik de eer u mee te 

delen dat, overeenkomstig artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007), aan 

dit verzoek tot verblijfsverlenging geen gunstig gevolg kan worden gegeven. 

 

Overwegende dat betrokkenen twee aanvragen tot verblijfsmachtiging bij onze diensten hebben 

ingediend op basis van genoemd artikel 9ter op 04.03.2011 & 11.05.2011. Dat dit verzoek door onze 

diensten op 20.05.2011 gegrond werd verklaard waarna betrokkenen in het bezit werden gesteld van 
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een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister geldig van 15.07.2011 tot 27.06.2012, dit BIVR 

mag niet langer verlengd worden. 

 

Redenen : 

Overwegende dat evenwel de omstandigheden op grond waarvan de machtiging oorspronkelijk werd 

toegestaan niet langer bestaan, of dat deze zodanig zijn gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig is 

(artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980), waarbij werd nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend 

en niet-voorbijgaand karakter heeft m.n. : XXX 

 

Er worden medische elementen aangehaald voor [H. M.]. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens 

op 23.05.2012 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde “Uit de beschikbare medische 

gegevens blijkt 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 vanuit medisch 

standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland. " 

 

Er worden eveneens medische elementen aangehaald voor [H. A.], deze lagen echter niet aan de basis 

van de gegrondheidsverklaring van 20.05.2011. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens op 

31.05.2012 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde "Kennelijk laat dit medisch 

dossier niet toe het bestaan vast te stellen van een graad van ernst zoals vereist door artikel 3 van het 

Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof van de 

Rechten van de Mens dat een  aandoening eist die levensbedreigend is gezien de kritieke 

gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte.” 

 

Dat derhalve, gezien hoger gemaakte vaststellingen, het niet (langer) blijkt 

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

integriteit, of 

2) 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 haar 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).” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van verzoekers. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekers voeren in een eerste middel de schending aan van artikel 9 van het koninklijk besluit 

van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het koninklijk besluit van 17 mei 2007), van de 

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

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van de artikelen 9ter en 62 van de 

Vreemdelingenwet en van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.  

 

Zij verstrekken volgende toelichting:   

 

“[…] Dat alle bestuurlijke handelingen correct gemotiveerd moeten worden. 

 

Dat artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 luidt “de opgelegde motivering moet in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn”. 
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Dat hier dient vastgesteld te worden dat de bestreden beslissing op deze voorwaarden niet voldoet. 

 

Overwegende dat artikel 9 van het KB van 17 mei 2007 luidt  […] 

 

Dat het dus duidelijk is dat een tijdige, lichte of oppervlakkige verbetering van het gezondheidssysteem 

van het land van herkomst geen reden kan zijn om de verblijfsvergunning in te trekken. 

 

Dat dient vastgesteld te worden dat dergelijke motivering gebrek laat staan. 

 

Dat de tegenpartij en/of haar raadsgeneesheer niet aantonen dat de gezondheidstoestand van de 

verzoekster en van haar dochter significant verbeterd is. 

 

- eerste tak: de gezondheidstoestand van de verzoekster 

 

Overwegende dat de verzoekster zware psychiatrische problemen heeft. Dat haar arts had vastgesteld 

dat ze aan depressie leed en vaak zelfmoordideeën had. 

 

Dat deze problemen door de tegenpartij aanvaard werden als zwaar genoeg om haar aanvraag tot 

machtiging tot verblijf gegrond te verklaren. 

 

Dat de tegenpartij nu een volledig tegenstrijdig standpunt heeft op basis van het verslag van haar 

raadsgeneesheer met als besluit « uit de beschikbare medische gegevens blijkt 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 vanuit medische standpunt geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het herkomstland ». 

 

Dat haar raadsgeneesheer zijn standpunt uitlegt door te zeggen « het vermelde risico op zelfdoding is 

inherent aan elke depressie maar op basis van de beschikbare gegevens kunnen we afleiden dat de 

ernstige acute periode van de depressie inmiddels voorbij is ». 

 

Dat de verzoekers echter niet weten waarop de raadsgeneesheer zich baseert voor dergelijk standpunt, 

dat enkel een principiële positie te zijn. 

 

Dat de gezondheidstoestand van de verzoekster immers dit jaar niet veranderd is gezien haar 

psychiater, Dr [D.], bevestigt (medische verslagen van 15 mei 2012) dat “het angstdepressieve 

syndroom in reactie tot haar hoedanigheid vluchteling nog bestaat. Voortdurende stress door de vrees te 

moeten terugkeren naar een land waar ze met dood bedreigd wordt. 

 

Dat hij eraan toevoegt dat bij stopzetting van de opvolgingen en/of behandelingen, de stress en 

depressie van de verzoekster ‘soms met zelfmoordideeën” zou kunnen verslechteren. Dat wegens dit 

risico, de psychiater de duur van de behandeling niet kon bepalen. 

 

Dat deze toestand quasi gelijk is met de toestand die leiding gaf tot de gegrondheid van de aanvraag tot 

machtiging tot verblijf van de verzoekster. 

 

Dat de raadsgeneesheer en de tegenpartij dus wettelijk niet mochten verklaren dat de kritische stand 

van de ziekte gepasseerd is en dat deze ziekte niet meer kadert in de omstandigheden voor de 

verlenging van haar verblijfsvergunning. 

 

Dat de gezondheidstoestand van de verzoekster in België niet slechter is, maar ook niet beter. 

 

Dat het attest van Mevrouw [K. K.], psycholoog van de verzoekster, duidelijk is. 

 

Dat ze uitlegt dat de psychologische problemen van de verzoekster zijn duidelijk verbonden met de 

trauma’s in het thuisland. De raadsgeneesheer van de tegenpartij heeft deze elementen niet in acht 

genomen. 
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Dat ze oa vermeldt “de medische en psychologische behandeling dient verder uitgevoerd te worden 

voor een onbepaalde duur. Herstel zou onmogelijk zijn bij terugkeer omdat de omgeving haar zou 

herinneren van de trauma’s die aan de oorsprong zijn van haar ziekte” 

 

Dat de gezondheidstoestand van de verzoekster niet slechter werd dit jaar omdat ze gepaste zorgen 

kon krijgen in een veilige omgeving. 

 

Dat het niet het geval is in Armenië, wat de tegenpartij nalaat te onderzoeken. 

 

Dat ter herinnering, om een verblijfsvergunning om medische redenen te krijgen, luidt art. 9ter dat de 

vreemdeling 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.  

 

Dat in 2011, de tegenpartij een verblijfsvergunning toekende aan de verzoekster juist omdat haar ziekte 

zwaar genoeg was en niet behandeld kon worden in het land van herkomst wegens gebrekkige 

behandelingen en opvolging in Armenië. 

 

Dat deze laatste voorwaarde onveranderd blijft gelden, gezien de tegenpartij geen tegenbewijs levert. 

 

Dat ze ook geen bewijs levert van een radicale genoeg en niet tijdige verandering van de 

gezondheidstoestand van de verzoekster zoals vereist door bovenvermeld KB. 

 

Dat de verzoekster ver van genezen is. 

 

Dat nietigverklaring derhalve gerechtvaardigd is. 

 

- tweede tak: de gezondheidstoestand van [A.] 

 

Overwegende dat een aanvraag tot machtiging tot verblijf door de verzoekers ingediend was voor hun 

dochter [A.], die lijdt aan hypertrofie van de amandelen en een tubaire disfunctie (tussen de neus en het 

oor). 

 

Dat de tegenpartij echter uit vergissing erop wijst dat de medische toestand van deze laatste geen 

element was om de aanvraag gegrond te verklaren op 20 mei 2011. 

 

Dat geen aanvraag tot machtiging tot verblijf immers ingediend werd op 04 maart voor de verzoekers 

maar wel op 24 maart voor de verzoekster en op 11 mei voor de dochter [A.]. 

 

Overwegende dat de tegenpartij weigert de verblijfsvergunning te verlengen omdat, volgens de 

raadgeneesheer: « kennelijk laat dit medisch dossier niet toe het bestaan vast te stellen van een graad 

van ernst zoals vereist door artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, zoals 

geïnterpreteerd door het Europese Hof van de Rechten van de Mens date en aandoening eist die 

levensbedreigend is gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de 

ziekte ». 

 

Dat de tegenpartij een verblijfsvergunning gaf aan het gezien en toen had ze deze voorwaarde al 

nagezien en als voldaan beschouwd. 

 

Dat de verzoekers nu niet weten waarom op deze voorwaarde niet meer voldaan zijn. 

 

Dat de raadsgeneesheer verklaart dat hij geen bevestiging van de operatie kreeg. 

 

Dat hij er nog niet van zeker was toen de verblijfsvergunning toegekend werd omdat deze operatie 

destijds enkel een hypothese was voor de artsen van het kind. 

 

Dat de tegenpartij opnieuw niet bewijst dat de gezondheidstoestand ontijdig veranderd is en dit, des te 

meer omdat de tegenpartij de onbeschikbaarheid van de zorgen in Armenië niet in vraag stelt. […]” 

 

3.2. Verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 
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“De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de door verzoekers opgeworpen uitdrukkelijke 

motiveringsplicht tot doel heeft de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid die heeft genomen, zodat kan 

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Het 

begrip "afdoende" zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende motief op grond 

waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven. Zowel de feitelijke als juridische grondslagen van 

de bestreden beslissing worden uiteengezet. 

 

Artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 tot bepaling van de uitvoeringsmodaliteiten van de 

Wet van 15 december 1980 luidt als volgt : 

 

[…] 

 

Zoals blijkt uit de bij de bestreden beslissing gevoegde adviezen van de arts-adviseur, die zowel 

betrekking hebben op de gezondheidstoestand van [H. M.] als van [A.], blijkt dat door de arts-adviseur 

geoordeeld werd dat geen van de aandoeningen kan weerhouden worden als een actuele aandoening 

in de zin van artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet. Bijgevolg kan het BIVR niet worden verlengd. 

 

Beide adviezen van de arts-adviseur zijn recent en gebaseerd op de overgemaakte medische 

documenten. De verwerende partij stelt vast dat de verzoekende partij geen concrete elementen 

aanbrengt die afbreuk kunnen doen aan de adviezen van de arts- adviseur, waarin besloten wordt dat 

op heden geen sprake is van een ziekte die kan leiden tot een verblijfsmachtiging volgens artikel 9 ter 

van de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoekers stellen het advies van de arts-adviseur in vraag. Evenwel blijkt uit de recente adviezen van 

de arts-adviseur dat alle overgemaakte documenten nauwkeurig onderzocht werden en in aanmerking 

werden genomen bij het schrijven van de bij de bestreden beslissing gevoegde adviezen. 

 

Wat betreft de trauma's van verzoekster door de gebeurtenissen in haar herkomstland wijst de 

verwerende partij er bovendien op dat het Commissariaat-Generaal ernstige twijfels had omtrent haar 

algemene geloofwaardigheid. 

 

De adviezen van de arts-adviseur in aanmerking nemend besloot de Dienst Vreemdelingenzaken in de 

bestreden beslissing het volgende : 

 

[…] 

 

Gezien werd vastgesteld dat er in casu geen sprake is van een ziekte die een reëel risico inhoudt voor 

het leven of de fysieke integriteit, kon a fortiori worden vastgesteld dat de ziekte geen ziekte is 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. Dergelijke 

overwegingen doen dan ook geen afbreuk aan de bestreden beslissing. 

 

De overwegingen van verzoekers met betrekking tot hun dochter [A.] doen evenmin afbreuk aan de 

bestreden beslissing. Het bij gevoegde advies van de arts-adviseur is zeer recent en gebaseerd op een 

nauwkeurig onderzoek van alle overgemaakte elementen. 

 

Bovendien is het onduidelijk waarom de verzoekende partij meent dat in dit stadium, bij het beoordelen 

van de aanvraag tot verlenging van het BIVR, niet meer zou kunnen geoordeeld worden dat momenteel 

geen sprake is van een ziekte in de zin van artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet. Nergens in de 

opgegeven wetsartikelen kan enige bepaling teruggevonden worden die de stelling van verzoekers 

ondersteunt. 

 

Gelet op het voorgaande wordt geen begin van bewijs geleverd met betrekking tot een mogelijke 

schending van artikel 3 van het EVRM.” 
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3.3.1. Wat de ingeroepen schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te worden gesteld 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 beschikken. Daarmee is aan de voornaamste 

doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 

2006, nr. 164.298). 

 

3.3.2. Artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 luidt als volgt: 

 

“De vreemdeling die gemachtigd werd tot beperkt verblijf op grond van artikel 9ter van de wet, wordt 

geacht niet meer te voldoen aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden in de zin van artikel 13, § 3, 

2°, van de wet, indien de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend, niet langer 

bestaan, of zodanig zijn gewijzigd dat deze machtiging niet langer nodig is. Er dient hierbij te worden 

nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand 

karakter hebben.” 

 

De bestreden beslissing is gesteund op het motief dat “de omstandigheden op grond waarvan de 

machtiging tot verblijf oorspronkelijk werd toegestaan niet langer bestaan of dat deze zodanig zijn 

gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig is (artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 

(B.S. 31/05/2007) tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980), waarbij werd nagegaan of de verandering van deze 

omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter heeft”. 

  

In de bestreden beslissing wordt geduid dat de machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet werd toegekend aan verzoekers op grond van de medische problemen van 

verzoekster. Dit gegeven vindt steun in de stukken van het administratief dossier. Vervolgens wordt 

verwezen naar het besluit van een ambtenaar-geneesheer in diens advies van 23 mei 2012 dat uit de 

beschikbare medische gegevens geen actuele aandoening blijkt 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, zodat er vanuit 

medisch standpunt geen bezwaar is tegen een terugkeer naar het herkomstland. Dit advies van 23 mei 

2012 waarnaar wordt verwezen in de bestreden beslissing werd onder gesloten omslag samen met 

deze beslissing ter kennis gebracht aan verzoekers. Er dient bijgevolg te worden aangenomen dat de 

inhoud van dit advies integraal deel uitmaakt van de motivering van de bestreden beslissing. Dit advies 

luidt verder als volgt: 

 

“ Graag beantwoord ik uw vraag voor medische evaluatie van de gezondheidstoestand aangehaald door 

genoemde persoon in het kader van de verlenging van de machtiging tot verblijf. Ik verwijs naar een 

eerder medisch advies (d.d. 04/05/2011) van collega [D.]. Toen werd een verblijf van 1 jaar voorgesteld. 

 

Voor mijn advies maak ik gebruik van de medische stukken die ons werden bezorgd sinds het laatste 

advies. 

• Medisch getuigschrift (d.d. 17/05/2011) ingevuld door dr. [D.], huisarts, waaruit blijkt dat 

betrokkene een “variqueus syndroom” heeft en hoofdpijn (neuralgie van Arnold); 

• Medische getuigschriften (d.d. 15/03/2012) ingevuld door dr. [D.], psychiater, waaruit blijkt 

dat betrokkene een matig anxiodepressief syndroom heeft waarvoor hij psychiotherapie volgt. De 

vermelding van doodsbedreigingen in het thuisland moeten ernstig worden genomen maar vallen buiten 

de medische context van de huidige 9ter aanvraag; 

• Verslag van mr. of mevr. [K. K.], waarvan acte. 

 

Uit een studie van deze documenten blijkt dat deze 27-jarige dame een matige depressie heeft 

waarvoor ze medicamenteus wordt behandeld. Afwezigheid van een behandeling zou volgens de 

bijgevoegde attesten van een psychiater kunnen leiden tot een verergering van de stress met soms een 

risico tot zelfdoding. Het vermelde risico op zelfdoding is inherent aan elke depressie maar op basis van 

de beschikbare gegevens kunnen we afleiden dat de ernstige acute periode van de depressie inmiddels 

voorbij is. We weerhouden deze mentale klachten niet als ernstig binnen het kader van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet. 
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Verder worden er varices vermeld met een verergering tijdens de zwangerschap. Vermits de bevalling 

voorzien was voor midden november 2011 zullen de klachten inmiddels zijn afgenomen. We 

weerhouden deze aandoening ook niet.  

Idem voor de hoofdpijn die met paracetamol behandeld kan worden. 

 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan worden afgeleid dat de betrokkene kan reizen en 

geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen. 

 

Uit de beschikbare medische gegevens blijkt 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 vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.” 

 

Verzoekers betogen dat enerzijds een tijdige, lichte of oppervlakkige verbetering van het 

gezondheidssysteem in het land van herkomst geen reden kan zijn om de verblijfsvergunning in te 

trekken en anderzijds de gezondheidstoestand van verzoekster zoals deze bleek uit de medische 

stukken voorgelegd bij de aanvraag tot verlenging van de tijdelijke verblijfsmachtiging quasi gelijk is met 

haar gezondheidstoestand op het ogenblik dat zij tijdelijk gemachtigd werd tot een verblijf en dat 

verweerder niet aantoont dat de gezondheidstoestand van verzoekster significant is verbeterd en er 

sprake is van een “radicale genoeg en niet tijdige verandering van de gezondheidstoestand […] zoals 

vereist door bovenvermeld KB”. 

 

De Raad stelt allereerst vast dat in de bestreden beslissing niet wordt weerhouden dat er een 

verbetering is in het gezondheidssysteem in het herkomstland om te besluiten dat de tijdelijke 

verblijfsmachtiging niet wordt verlengd. Wel wordt geoordeeld dat de ziekte van verzoekster als 

dusdanig niet langer kan worden beschouwd  als een ziekte in de zin van artikel 9ter, § 1, eerste lid van 

de Vreemdelingenwet. Hiertoe wordt door de ambtenaar-geneesheer in zijn advies van 23 mei 2012 

gesteld dat de ernstige acute periode van de depressie inmiddels voorbij is en er enkel nog sprake is 

van een matige depressie waarvoor zij medicamenteus dient te worden behandeld. In tegenstelling tot 

de louter formele vermelding in de bestreden beslissing dat “werd nagegaan of de verandering van deze 

omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter heeft”, dient evenwel te worden 

vastgesteld dat de ambtenaar-geneesheer in zijn advies van 23 mei 2012 – dat aan de basis ligt van de 

bestreden beslissing en waarbij de bestreden beslissing voor wat verzoekster ziekte betreft volledig op 

dit advies is gesteund – niet is nagegaan of de wijziging in de omstandigheden die hebben geleid tot de 

verblijfsmachtiging “een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter heeft”.  

 

Een schending van artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 is aangetoond. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Aangezien een aangevoerd middel tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leidt, is er geen 

noodzaak tot onderzoek van de overige in het onderzochte middel aangehaalde bepalingen of 

beginselen, noch van het overige middel (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 

111.881). 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben een gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring behandeld.  

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 5 juni 2012 tot weigering van de aanvraag tot verlenging van de 

tijdelijke machtiging tot verblijf 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, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien november tweeduizend en twaalf 

door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT I. CORNELIS 

 

 


