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 nr. 95 855 van 25 januari 2013 

in de zaak RvV X en 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 de verzoekschriften die X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 3 oktober 2012 

heeft 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 23 augustus 2012 waarbij de aanvraag om 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, ongegrond wordt verklaard 

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

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 23 augustus 2012 tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 10 december 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 januari 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat K. 

BLOMME en van advocaat N. DE POOTERE, 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. Verzoekster diende op 31 januari 2009 een aanvraag om machtiging tot verblijf 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: Vreemdelingenwet). 
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1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris verklaarde de in punt 1.1. bedoelde aanvraag om 

machtiging tot verblijf ontvankelijk op 12 oktober 2009. 

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris verklaarde de in punt 1.1. bedoelde aanvraag om 

machtiging tot verblijf op 23 augustus 2012 ongegrond. Verzoekster werd hiervan in kennis gesteld op 3 

september 2012. 

Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden 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, zoals vervangen door 

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

diensten ontvankelijk werd verklaard op 12.10.2009, 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. 

Er werden medische elementen aangehaald voor betrokkene die echter niet weerhouden konden 

worden (zie verslag arts-adviseur dd. 08.08.2012 in gesloten omslag) 

 

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid 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 niet bewezen 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 van de Mens (EVRM). 

 

(…) 

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve tevens instructies te geven aan het Rijksregister om 

betrokkene af te voeren uit het Vreemdelingenregister en terug in het Wachtregister in te schrijven. 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan betrokkene te willen overhandigen” 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris besliste eveneens op 23 augustus 2012 tot afgifte van het 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Deze beslissing werd op 4 september 2012 ter kennis 

gebracht en vormt de tweede besteden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

In uitvoering van de beslissing van S.J. Attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de genaamde: 

K.A.S.  (…) nationaliteit Rusland (Federatie van) 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals de grondgebieden van de volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië , tenzij zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naartoe te begeven. 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

□ 2°hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het 

bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De twee bestreden beslissingen vormen het voorwerp van afzonderlijke verzoekschriften. 

Aangezien de bestreden beslissingen nauw samenhangen worden de zaken gevoegd.  
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2.2. Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

ingegaan worden op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen 

van verzoekster. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Voor wat betreft de eerste bestreden beslissing 

 

3.1.1. Verzoekster voert in een tweede middel de schending aan van artikel 3 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 9ter van 

de Vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht. 

Dit middel worden als volgt toegelicht: 

 

“De materiële motiveringsplicht vereist dat de beslissing gesteund is op voldoende draagkrachtige 

motieven (P.M., “Le controle par le consiel d’Etat de la motivation des actes réglementaires”, nootonder 

R.v.St., 1 februari 1989, nr. 31.882, J.L.M.B., 

1989, 55-560). In casu is dit niet het geval. 

Er kan en mag van een administratieve jurisdictie verwacht worden dat zij gezien de uitermate 

verstrekkende gevolgen voor verzoekster een grondig onderzoek doorvoert. 

Door de aangestelde ambtenaar-geneesheer werd in zijn verslag dd. 08.08.2012 op basis van de 

afwezigheid van een recent medisch attesten zonder enige bijkomende vraag of onderzoek van de 

actuele toestand eveneens geen uitspraak gedaan over de noodzaak tot behandeling en ook niet 

betreffende de beschikbaarheid ervan in / het land van herkomst. 

Onmiddellijk en zonder enige bijkomende motivering werd gesteld : “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 

van de Rechten van de Mens (EVRM). 

Dat deze gevolgtrekking geenszins enige waarde kan hebben aangezien er nooit enig advies werd 

gegeven over de behandelings- en opvolgingsmogelijkheden (zie hoger). 

Als het niet mogelijk is om standpunt in te nemen inzake de noodzaak tot behandeling en de 

beschikbaarheid ervan, dan is het tevens niet mogelijk om te oordelen of er al dan niet een bezwaar 

bestaat tegen een terugkeer naar het land van herkomst. 

Door zomaar zonder enige actuele informatie toch standpunt in te nemen in die zin dat gesteld wordt dat 

er geen bezwaar bestaat tegen terugkeer, wordt het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel 

geschonden. 

De ambtenaar-geneesheer had nochtans de mogelijkheid op basis van art. 9 TER 2e lid VW om 

bijkomend advies in te winnen van deskundigen, en gezien er sedert het laatste attest betreffende de 

medische toestand van verzoekster meer dan 3 jaar verstreken was, diende hij dit ook in casu gedaan 

te hebben minstens de verzoekster hebben laten aanschrijven zodat deze zich kon aanbieden voor 

verder onderzoek. 

Dit is evenwel nooit gebeurd, zodat er dus ook geen uitspraak is kunnen gedaan worden over de actuele 

medische toestand. 

Het gemakkelijkheidshalve aannemen dat er wel geen probleem meer zal zijn, zonder enig onderzoek, 

houdt een manifeste schending in van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. 

De bestreden beslissing druist in tegen art. 3 EVRM, art. 9 TER 2e lid VW en ontbeert elke 

draagkrachtige motivering. 

Indien een correct grondig onderzoek zou gebeurd zijn naar de actuele medische toestand van 

verzoekster, dan zou er vastgesteld zijn dat er wel degelijk sprake is van een ernstige problematiek. 

De keuze om dit niet te doen en zomaar af te wijzen heeft een beslissende invloed gehad. 

Ten overvloede legt verzoekster thans een aantal aanvullende medische attesten voor waaruit blijkt dat 

er wel degelijk tot op heden een slechte medische toestand aan de orde is.”  

 

3.1.2. In haar nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij als volgt: 

 

“In het tweede middel roept verzoekster de schending in van artikel 3 EVRM, van artikel 9ter 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht. 

Verzoekster stelt dat de arts-adviseur de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de behandeling in 

het land van herkomst moest onderzoeken alsook de mogelijkheid had om een specialist te raadplegen. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de aanvraag als ongegrond werd verklaard omdat de 

ziekte geen risico inhoudt voor het leven of fysieke integriteit van verzoekster, noch een risico op 
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onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van 

herkomst of land waar zij gewoonlijk verblijft. 

“Nu in eerste instantie wordt geoordeeld dat verzoekster niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico 

inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit, kan bijgevolg in tweede instantie met vastheid gesteld 

worden dat zij niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in haar land van herkomst of het land waar zij 

verblijft." (RvV 29 juni 2012, nr. 83.956 ; RvV 6 juli 2012, nr. 84.293). 

De arts-adviseur is niet verplicht om een specialist te raadplegen. 

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt: 

"Ik meen het dossier zoals het nu voorligt te kunnen beoordelen, spijts het gebrek aan actualisering van 

de medische informatie door de aanvrager sinds 30/11/2011". 

Verzoeker betwist niet dat hij tussen 30 november 2011 en de datum van de bestreden beslissing, 23 

augustus 2012, geen bijkomende medische attesten heeft overgemaakt aan verwerende partij. 

De bestreden beslissing is zowel formeel als materieel gemotiveerd, en is gesteund op een correcte 

feitenvinding. 

Voor zover verzoekster kritiek zou uiten op het advies van de arts-adviseur, heeft verwerende partij de 

eer te verwijzen naar het volgende arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 

"Het loutere feit dat verzoekers het niet eens zijn met de conclusies van verweerder toont nog niet aan 

dat verweerder op kennelijk onredelijke of op onzorgvuldige wijze tot zijn conclusie zou zijn gekomen. 

Voor zover het de bedoeling zou zijn van verzoekers om de Raad te vragen om de beoordeling van de 

ambtenaar-geneesheer over te doen, dient de Raad op te merken dat het hem niet toekomt in het raam 

van een annulatieprocedure om zijn beoordeling in de plaats te stellen van de beoordeling van de 

ambtenaar-geneesheer" (arrest RW, nr. 73.032 d.d. 11 januari 2012). 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in 

staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen en niet zou 

zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (cfr. R.v.St., nr. 105.103, 2 6 maart 2 002). 

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. 

Verzoekster toont de ingeroepen schendingen niet aan. 

Het middel is ongegrond.” 

 

3.1.3. Kernbetoog van verzoekster is dat de verwerende partij geen uitspraak heeft gedaan over de 

noodzaak tot behandeling en ook niet betreffende de beschikbaarheid ervan in het land van herkomst, 

noch werd daaromtrent advies gegeven. Desalniettemin, werd geoordeeld dat er geen bewijs aanwezig 

is dat een terugkeer naar het land van herkomst een inbreuk uitmaakt op artikel 3 van het EVRM. 

 

3.1.4. Wat betreft de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, behoort het niet tot de 

bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De 

Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. (RvS 7 december 2001, nr. 101.624) 

De schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in samenhang met de aangevoerde 

schendingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en artikel 3 EVRM. 

 

3.1.5. De bestreden beslissing steunt op toepassing van artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet, 

“zoals vervangen door artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen”. 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“Art. 9ter. § 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 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 aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige inlichtingen over aangaande zijn ziekte en 

de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van herkomst of in 

het land waar hij verblijft. 
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Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift vermeldt de ziekte, haar graad van 

ernst en de noodzakelijk geachte behandeling. 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

§ 1/1 

§ 2 (…). 

§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk : 

1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat; 

2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 

wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat; 

3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; 

4° in de gevallen bepaald 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 (…) 

§ 5 (…) 

§ 6 (…)”. 

 

3.1.6. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster bij haar in punt 1.1. bedoelde aanvraag van 31 

januari 2009, een medisch getuigschrift voegde opgesteld door dr. V.T. op datum van 26 januari 2009. 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster een volgend medisch getuigschrift overmaakte 

opgesteld door dr. V.T. op datum van 4 september 2009. Op 12 oktober 2009 werd verzoeksters 

aanvraag ontvankelijk verklaard. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster daarna nog 

herhaaldelijk haar gezondheidstoestand actualiseerde door overmaking van medische getuigschriften 

opgesteld door dr. V.T. en dit op data van 17 december 2009, 2 mei 2011 en 30 november 2011. 

 

3.1.7. In casu werden de voorgelegde medische attesten ten gronde beoordeeld en werd geoordeeld 

dat: 

“De aangehaalde medische problemen kunnen 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. 

 

Er werden medische elementen aangehaald voor betrokkene die echter niet weerhouden konden (zie 

verslag arts-adviseur d.d. 08.08.2012 in gesloten omslag). 

 

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkenen lijden aan een ziekte 

die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkenen lijden 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 betrokkenen gewoonlijk 

verblijven. 

 

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de 

betrokkenen gewoonlijk verblijven 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). (…) ” 

 

3.1.8. Uit het administratief dossier blijkt dat de arts-adviseur op 8 augustus 2012 een schriftelijk advies 

heeft opgesteld ten behoeve van de gemachtigde van de staatssecretaris betreffende de aandoening 

van verzoekster waarbij de vijf voorgelegde medische attesten werden beoordeeld, dat als volgt luidt:  
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“Ik meen het dossier zoals het nu voorligt te kunnen beoordelen, spijts het gebrek aan actualisering van 

de medische informatie door de aanvrager sinds 30/11/2011. 

Uit een studie van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften blijkt dat deze 

39-jarige vrouw in de periode november 2008 - november 2011 ambulante psychiatrische zorgen kreeg 

in het kader van een ernstige chronische depressieve stoornis met melancholische (vitale) kenmerken  

en een chronische posttraumatische stress-stoornis met somatische stressverschijnselen, als gevolg 

van gebeurtenissen in haar land van herkomst. 

In betrokkenes medicamenteuze behandeling zoals op 30/11/2011   noteren we Paroxetine 60 mg/dag 

(farmaceutische stof paroxetine: een antidepressivum) en Zyprexa 5 mg/dag (farmaceutische stof 

olanzapine: een antipsychoticum). Dr. T. attesteerde in het medisch getuigschrift van 30/11/2011 verder 

dat een langdurige onderhoudsbehandeling aangewezen bleef gezien een belangrijke weerslag in het 

dagelijks leven, dat de betrokkene regelmatig gevoelens van hopeloosheid, wanhoop, zinloosheid en 

daarbij behorende suïcidale gedachtengangen rapporteerde en dat de prognose dan ook gereserveerd 

was.” 

 

Evenwel stelt de arts-adviseur verder vast dat: “Ondanks het tijdsverloop van intussen 8 maanden 

ontvingen we van de betrokkene geen aanvullende medische getuigschriften/verslagen meer 

aangaande de evolutie van de beschreven psychiatrische problematiek (ernstige chronische 

depressieve stoornis met melancholische (vitale) kenmerken, chronische posttraumatische stress-

stoornis met somatische stressverschijnselen, regelmatige suïcidale gedachtengangen) en de verdere 

psychiatrische behandeling/opvolging na november 2011 en/of ter bevestiging van de aanwezigheid van 

een huidige ernstige psychiatrische en/of andere medische aandoening met een direct 

levensbedreigend karakter of een kritieke gezondheidstoestand en een lopende noodzakelijke medische 

behandeling in dit verband.” 

 

De arts-adviseur vervolgt:  

“Dit medisch dossier laat 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. (EHRM 27 mei 2008, 

Grote Kamer , nr. 26565/05, N v. United Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96, D. v. United 

Kingdom.) 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften blijkt niet dat er een actuele 

directe bedreiging voor het leven van de betrokkene of een actuele kritieke gezondheidstoestand is. De 

aangehaalde psychiatrische problematiek (ernstige chronische depressieve stoornis met 

melancholische (vitale) kenmerken, chronische posttraumatische stress-stoornis met somatische 

stressverschijnselen, regelmatige suïcidale gedachtengangen) wordt niet bevestigd door huidige 

noodzakelijke beschermingsmaatregelen. Er blijkt ook geen noodzaak aan monitoring van de vitale 

parameters noch aan een permanente medische bewaking om het leven van de betrokkene te 

verzekeren.” 

 

3.1.9. Artikel 9ter, §1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet is van toepassing op de volgende drie 

gevallen: 

(1) -op een ziekte die een reëel risico is voor het leven van de patiënt of 

(2) -op een ziekte die een reëel risico is voor de fysieke integriteit van de patiënt of 

(3) -op een ziekte die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling  

doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. 

 

3.1.10. Uit het hierboven vermeld advies van de arts-adviseur van 8 augustus 2012 blijkt dat de arts-

adviseur niet motiveert omtrent het reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het land van verblijf. Daardoor 

kan niet worden vastgesteld of er uitdrukkelijk werd nagegaan of de aandoening van verzoekster een 

reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling doordat er geen adequate 

behandeling beschikbaar is in het land van herkomst, waarvan in de beoordeeld standaard medisch 

getuigschriften nochtans gesteld werd dat deze een langdurige medische behandeling noodzaakt en de 

gevolgen beschreven worden indien de behandeling wordt stopgezet. De arts-adviseur is immers 

blijkens zijn advies enkel nagegaan of er sprake is van een directe bedreiging voor het leven. Hij 

specifieert in zijn advies dat er uit de voorgelegde medische getuigschriften niet blijkt dat er een actuele 

directe bedreiging voor het leven van de betrokkene bestaat noch dat er sprake is van een actuele 

kritieke gezondheidstoestand.  
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Het gegeven dat niet werd nagegaan of de aangehaalde medische aandoening van verzoekster een 

reëel risico inhoudt op onmenselijke of vernederende behandeling doordat er geen adequate 

behandeling beschikbaar is in het land van herkomst is strijdig met het hierboven vermelde artikel 9ter, § 

1, eerste lid van de Vreemdelingenwet. Hierbij kan ook nog worden gewezen op het feit dat artikel 9ter, 

§ 1, laatste lid van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk bepaalt dat: “De beoordeling van het in het eerste 

lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de toegankelijkheid tot behandeling in zijn land 

van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar 

graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of 

een geneesheer aangeduid door de minister of zijn gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft.” 

 

Niettemin besluit de arts-adviseur dat “Ik stel bijgevolg vast dat het in casu niet gaat om een ziekte 

(ziekten) zoals voorzien in §1, eerste lid van Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en die 

aanleiding kan (kunnen) geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

genoemd Artikel.” 

 Uit de bestreden beslissing blijkt voorts uitdrukkelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris, 

verwijzend naar het advies van de arts-adviseur meent dat: 

“Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkenen lijden aan een ziekte 

die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkenen lijden 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 betrokkenen gewoonlijk 

verblijven.  

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de 

betrokkenen gewoonlijk verblijven 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).” 

 

3.1.11. De verwerende partij stelt in haar nota met opmerkingen van oordeel te zijn dat een onderzoek 

naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen in casu niet diende te gebeuren, 

met name stelt de verwerende partij het volgende: 

"Nu in eerste instantie wordt geoordeeld dat verzoekster niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico 

inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit, kan bijgevolg in tweede instantie met vastheid gesteld 

worden dat zij niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in haar land van herkomst of het land waar zij 

verblijft." (RvV 29 juni 2012, nr. 83.956 ; RvV 6 juli 2012, nr. 84.293).” 

 

3.1.12. De Raad wijst erop dat deze stelling geen steun vindt in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet noch kan in de aangehaalde arresten worden gelezen wat de verwerende partij er uit 

lijkt te citeren.  

Uit artikel 9ter, §1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet kan immers niet afgeleid worden dat indien een 

vreemdeling niet leidt aan een ziekte die een reëel risico is voor het leven van de patiënt of niet lijdt aan 

een ziekte die een reëel risico is voor de fysieke integriteit van de patiënt derhalve “met vastheid (kan) 

gesteld worden” dat hij niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en 

vernederende behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van 

herkomst. Dit geldt des te meer wanneer uit niets blijkt dat de voorgelegde aandoening of ziekte van 

banale aard is.  

 

3.1.13. De arts-adviseur kan daarenboven niet dienstig verwijzen naar de rechtspraak van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en betogen dat “Dit medisch dossier laat 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. (EHRM 27 mei 2008, Grote Kamer, nr. 26565/05, N v. United 

Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr, 30240/96, D. v. United Kingdom.)” 

Deze verwijzing naar de rechtspraak van het EHRM doet immers eveneens geen afbreuk aan een 

duidelijke wetsbepaling die drie verschillende situaties beoogt.  

 

3.1.14. Niettemin, los van de vraag of alle begrippen vervat in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

dienen gekoppeld te worden aan de rechtspraak van het EHRM, blijkt uit de bewoordingen van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet dat dit artikel is gebaseerd op concepten zoals deze worden gehanteerd 

door het EHRM. De bewoordingen “reëel risico” en “een onmenselijke of vernederende behandeling” 
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van artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet sluiten zeer nauw aan bij de bewoordingen van artikel 3 

van het EVRM. Ook uit de parlementaire voorbereidingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

blijkt dat de wetgever de toekenning van een verblijfsmachtiging om medische redenen minstens ten 

dele heeft willen verbinden aan het EVRM en de rechtspraak van het EHRM. (Parl St. Kamer, 2005-

2006, DOC 51- 2478/001, 9, 34-36 en 85) 

Bijgevolg is het dan ook logisch om de rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 van het EVRM en de 

verwijdering van ernstig zieke vreemdelingen te analyseren teneinde na te gaan vanaf wanneer 

bepaalde ziektes binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM vallen. 

 

3.1.15. Niettegenstaande het gegeven dat het EHRM tot op de dag van vandaag enkel een schending 

van artikel 3 van het EVRM heeft weerhouden in een situatie waarin er sprake was van een kritieke en 

vergevorderde gezondheidstoestand, stelt het EHRM het voorhanden zijn van een ‘actuele directe 

levensbedreiging’ niet voorop als een absolute voorwaarde opdat een schending van artikel 3 van het 

EVRM kan worden vastgesteld. In het arrest N. t. het Verenigd Koninkrijk (EHRM 27 mei 2008, nr. 

26565/05) bepaalt de Grote Kamer welke ziektes onder het toepassingsgebied van artikel 3 van het 

EVRM kunnen ressorteren “the same principles must apply in relation to the expulsion of any person 

afflicted with any serious naturally occurring physical or mental illness which may cause suffering, pain 

and reduces life expectancy and require specialised medical treatment which may not be so readily 

available in the applicant’s country of origin or which may be available only at substantial cost”  

(vrije vertaling: “de principes van artikel 3 van het EVRM zijn van toepassing op de uitwijzing van elke 

person die lijdt aan een ernstige, van oorsprong natuurlijke fysische of mentale ziekte die lijden, pijn en 

een verminderde levensverwachting kan veroorzaken en die een gespecialiseerde medische 

behandeling behoeft die mogelijks niet beschikbaar is in het land van herkomst of enkel tegen een 

aanzienlijke kost”).  

 

Het Hof heeft dus geenszins uitgesloten dat ernstige aandoeningen, ongeacht of deze van fysieke of 

psychische aard zijn, een schending kunnen uitmaken van artikel 3 van het EVRM indien er geen 

behandeling voorhanden is in het land van herkomst waardoor deze aandoeningen alsnog op korte 

termijn zullen evolueren naar acute levensbedreiging.  

Uit de rechtspraak van het EHRM inzake de verwijdering van zieke vreemdelingen blijkt dat het Hof, bij 

zijn beoordeling inzake artikel 3 van het EVRM, geenszins als absolute voorwaarde stelt dat er inzake 

de graad van ernst van de voorgelegde aandoening of ziekte sprake dient te zijn “actuele directe 

bedreiging voor het leven” of “een actuele kritieke gezondheidstoestand”. 

 

Het criterium dat het EHRM hanteert is of er sprake is van “zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de 

humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn”.  

Hierbij dient allereerst vast te staan dat het een aandoening betreft die een voldoende ernst heeft opdat 

deze aanleiding kan geven tot een schending van artikel 3 van het EVRM, met name een ernstige, van 

oorsprong natuurlijke fysische of mentale ziekte die lijden, pijn en een verminderde levensverwachting 

kan veroorzaken. Kortom, een banale ziekte zal uitgesloten worden van het toepassingsgebied van 

artikel 3 van het EVRM, wat in casu niet blijkt uit het advies noch uit de bestreden beslissing. 

 

Waar de arts-adviseur motiveert dat “Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische 

getuigschriften blijkt niet dat er een actuele directe bedreiging voor het leven van de betrokkene of een 

actuele kritieke gezondheidstoestand is. De aangehaalde psychiatrische problematiek (ernstige 

chronische depressieve stoornis met melancholische (vitale) kenmerken, chronische posttraumatische 

stress-stoornis met somatische stressverschijnselen, regelmatige suïcidale gedachtengangen) wordt 

niet bevestigd door huidige noodzakelijke beschermingsmaatregelen. Er blijkt ook geen noodzaak aan 

monitoring van de vitale parameters noch aan een permanente medische bewaking om het leven van de 

betrokkene te verzekeren.” Kan immers niet zonder meer worden afgeleid dat verzoekster lijdt aan een 

banale aandoening maar enkel dat zij, volgens de arts-adviseur, lijdt aan een psychische aandoening 

die geen directe bedreiging inhoudt voor haar leven. 

 

In die mate dat verwerende partij aanvoert dat verzoekster geen aanvullende medische stukken heeft 

voorgelegd sinds november 2011, dit is acht maanden voor de bestreden beslissing, stelt de Raad vast 

dat de arts-adviseur niettemin zelf in zijn advies aangeeft dat “Ik meen het dossier zoals het nu voorligt 

te kunnen beoordelen, spijts gebrek aan actualisering van de medische informatie door aanvrager sinds 

30/11/2010”. Hieruit kan worden afgeleid dat de arts-adviseur meende over voldoende informatie te 

beschikken om een ten gronde beoordeling te maken van de voorgelegde aandoening. In die zin merkt 

de Raad op dat verzoekster reeds op 31 januari 2009 haar aanvraag indiende, dat deze aanvraag werd 

vergezeld door medisch getuigschrift van 26 januari 2009, voorts blijkt uit het administratief dossier dat 
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verzoekster hierna op regelmatige wijze haar aanvraag actualiseerde en dit tot viermaal toe. De 

aanvraag werd 12 oktober 2009 ontvankelijk verklaard. De Raad wijst erop dat het tijdstip van de ten 

gronde beoordeling van de medische attesten en bijhorende aanvraag volledig bepaald wordt door de 

verwerende partij. Ten overvloede blijkt niet uit de voorgelegde medische getuigschriften dat de 

psychiatrische problematiek als een tijdelijke problematiek wordt bestempeld die slechts een tijdelijke 

behandeling behoeft.  

 

3.1.16. De Raad wijst erop dat: “Het onderzoek van de vraag of er een gepaste en voldoende 

toegankelijke behandeling bestaat in het land van oorsprong of verblijf gebeurt geval per geval, rekening 

houdend met de individuele situatie van de aanvrager, en wordt geëvalueerd binnen de limieten van de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens” (Parl.St. Kamer, 2005-2006, DOC 51-

2478/001, p. 35).  

Ten dezen blijkt uit de rechtspraak van het EHRM dat het onderzoek naar een mogelijke schending van 

artikel 3 EVRM meer betreft dan het louter beantwoorden van de vraag of het voor betrokkene, gezien 

zijn huidige gezondheidstoestand, fysiek mogelijk is om te reizen of de vraag of de verwijdering een 

reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit of het leven van de betrokkene. Het Hof beoordeelt de 

voorzienbare gevolgen van terugkeer bij gezondheidsproblemen door eveneens oog te hebben voor alle 

omstandigheden die een aanhangige zaak betreffen, en dus ook voor de algemene omstandigheden in 

het land van herkomst alsook de persoonlijke situatie van een vreemdeling in dat land van herkomst. 

Het is immers mogelijk dat factoren en omstandigheden, die op zichzelf genomen geen aanleiding 

geven tot een schending van artikel 3 van het EVRM, in hun combinatie wel aanleiding kunnen geven 

tot een schending van artikel 3 van het EVRM.  

 

Aldus motiveert het Hof in haar arresten, zelfs als reeds is vastgesteld dat de ziekte van betrokken 

vreemdeling heden zich niet in een kritiek of vergevorderd stadium bevindt, ook verder met betrekking 

tot de eventuele beschikbaarheid van een medische behandeling in het land van herkomst en de 

eventuele aanwezigheid van een sociale of familiale opvang in het land van herkomst (zie in deze zin 

EHRM 29 mei 1998, nr. 40900/98, Karara v. Finland (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 15 februari 

2000, nr. 46553/99, SCC v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 24 juni 2003, nr. 13669/03, 

Henao v. Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM, 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. 

Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 25 november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan v. 

Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 17 januari 2006, nr. 50278/99, Aoulmi v. Frankrijk, par. 

57-60; EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, N. v. Verenigd Koninkrijk, par. 46-51; EHRM 20 december 

2011, nr. 10486/10, Yoh-Ekale Mwanje v. België, par. 81 e.v.)  

 

Specifiek m.b.t. de beschikbaarheid van psychologische en psychiatrische behandeling in het land van 

herkomst zie EHRM 6 februari 2001, nr. 44599/98, Bensaid v. Verenigd Koninkrijk, par. 32-41; EHRM 7 

juni 2010, nr. 21783/08, Anam v. Verenigd Koninkrijk (ontvankelijkheidsbeslissing);  EHRM 10 november 

2005, nr. 14492/03, Paramsothy v. Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing);  EHRM 20 januari 2004, nr. 

76749/01, Meho e.a. v. Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 13 oktober 2011, nr. 10611/09, 

Husseini v. Zweden, par. 88-94; EHRM 20 oktober 2011, nr. 55643/09, Samina v. Zweden, par. 56-61 

en EHRM 10 april 2012, nr. 60286/09, Balogun v. Verenigd Koninkrijk, par. 33 en EHRM 15 mei 2012, 

nr. 16567/10, Nacic e.a. v. Zweden, par. 52-55 en par. 86. 

 

3.1.17. Aldus blijkt dat de arts-adviseur door enkel te onderzoeken of de aandoening levensbedreigend 

is, in de zin dat er sprake is van een ‘actuele directe bedreiging voor het leven’ of een ‘actueel kritieke 

gezondheidstoestand’, zonder verder onderzoek naar de mogelijkheden van een behandeling in het 

land van herkomst, de rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 van het EVRM bij de verwijdering van 

zieke vreemdelingen, te beperkend interpreteert. 

 

Voorts werd in strijd met artikel 9ter, §1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet niet nagegaan of er geen 

sprake is van een ziekte of aandoening die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende 

behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst.  

De materiële motiveringsplicht werd geschonden in het licht van artikel 9ter, §1, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet en artikel 3 van het EVRM. Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze 

vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige middelen niet tot een ruimere vernietiging kunnen 

leiden, dienen deze niet te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 

2002, nr. 111.881). 
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3.2.Voor wat betreft de tweede bestreden beslissing 

 

3.2.1. Verzoekster legt in het verzoekschrift dat zij heeft ingediend tegen de tweede bestreden 

beslissing, het verband tussen deze beslissing en de eerste bestreden beslissing. Zo werpt zij ter in 

haar verzoekschrift op:  

“er werd door elk der verzoekster een aanvraag art. 9 TER VW ingediend, en er is thans een 

beroepsprocedure dienaangaande hangende. (…) “Het schendt ten zeerste art. 9 TER VW en art.  3 

EVRM dat met thans door een bevel om het grondgebied te verlaten thans bij de betekening van het 

bevel in gene mate rekening wordt gehouden met de slechte medische toestand van verzoekster; (…) 

Minstens dient de beslissing afgewacht te worden betreffende een uitspraak in de beroepsprocedure 

tegen afwijzing van medische regularisatie (…), procedures die thans hangende zijn, aangezien 

verzoekster uiteraard bij een positieve beslissing hieromtrent, onmiddellijk over een verblijfstitel kan 

beschikken en zodoende niet meer zonder geldige verblijfstitel n België verblijven en dus het bevel om 

het grondgebied te verlaten, onmiddellijk hun uitwerking dienen te verliezen.” 

 

3.2.2. Aangezien de eerste bestreden beslissing die handelt over de ongegrondheid van verzoeksters 

aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen, wordt vernietigd, gaat de Raad ervan uit dat 

verzoekster terugvalt op een ontvankelijk verklaarde aanvraag om machtiging tot verblijf die ingediend 

werd op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet (cf. punt 1.2). Verzoekster heeft derhalve 

opnieuw een tijdelijk verblijfsrecht in afwachting van een beslissing ten gronde over haar aanvraag. Ze 

heeft op grond van artikel 7, tweede lid van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de Vreemdelingenwet met 

name recht op een attest van immatriculatie en kan derhalve niet het voorwerp uitmaken van een bevel 

om het grondgebied te verlaten. Verwerende partij kan dan ook niet gevolgd worden wanneer zij in haar 

nota opwerpt dat verzoekster geen belang heeft bij de vernietiging van het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten, aangezien verwerende partij op grond van een gebonden bevoegdheid niet 

anders kan dan opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten uit te reiken aan verzoekster op 

grond van artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet na vernietiging ervan. Derhalve wordt de 

opgeworpen exceptie verworpen. Het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten dient vanuit het 

oogpunt van de rechtszekerheid uit het rechtsverkeer te worden gehaald en te worden vernietigd.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing, wat leidt tot de nietigverklaring van de tweede 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 Vreemdelingenbetwistingen. De vorderingen tot 

schorsing, als accessorium van de beroepen tot nietigverklaring, zijn 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 zaken met rolnummers 109 150 en 109 122 worden gevoegd.  

 

Artikel 2 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 23 augustus 2012, 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, onontvankelijk wordt 

verklaard, wordt vernietigd. 

 

Artikel 3 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 23 augustus tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13), wordt vernietigd. 
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Artikel 4 

 

De vorderingen tot schorsing zijn zonder voorwerp. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig januari tweeduizend dertien 

door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MAES 

 


