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 nr. 96 146 van 30 januari 2013 

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, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 

21 september 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 6 augustus 2012 waarbij de aanvraag 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 

onontvankelijk wordt verklaard. 

 

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 18 december 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 januari 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. SEYS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. VAN DE PUTTE, 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. Verzoeker, die verklaart op 21 juni 2009 het Rijk te zijn binnengekomen, dient op 22 juli 2009 een 

asielaanvraag in.  

 

1.2. Op 16 september 2009 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, in 

antwoord op het ingediende asielverzoek, de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en 

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoeker stelt tegen deze beslissing een beroep in 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 
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1.3. Bij arrest met nummer 38 436 van 9 februari 2010 weigert ook de Raad aan verzoeker de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.4. Bij aangetekend schrijven van 3 maart 2010 dient verzoeker een aanvraag in om, in toepassing van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, te worden gemachtigd tot een verblijf in het Rijk.  

 

1.5. Op 29 september 2010 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid deze aanvraag onontvankelijk en neemt hij een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Verzoeker stelt tegen deze beslissingen een vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging en een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad. 

 

1.6. Bij arrest met nummer 54 363 van 14 januari 2011 vernietigt de Raad de op 29 september 2010 

genomen beslissingen. 

 

1.7. Op 22 maart 2011 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

de aanvraag om machtiging tot verblijf opnieuw onontvankelijk en neemt hij een nieuwe beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoeker stelt tegen deze beslissingen een 

vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging en een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad. 

 

1.8. Bij arrest met nummer 80 582 van 2 mei 2012 vernietigt de Raad de op 22 maart 2011 genomen 

beslissingen. 

 

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

Armoedebestrijding neemt op 6 augustus 2012 een nieuwe beslissing waarbij de ingediende aanvraag 

om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard. Deze beslissing, die op 23 augustus 2012 aan 

verzoeker ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

03.03.2010 bij onze diensten werd ingediend door: [A., N. W.[ [R.R.: …] 

nationaliteit: Kameroen 

[…] 

 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1S80 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 zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06,02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden(en): 

 

Artikel 9ter §3 - 4* van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan 

een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf in het Rijk. 

 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d-d. 31.07.2012 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt dat de 

ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan 

geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk.. 

 

Derhalve kan uit het voorgelegd standaard medisch getuigschrift  niet worden afgeleid dat betrokkene 

lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit. 

 

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 Rechten van de Mens (EVRM). 

 

Dit is de bestreden beslissing. 
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2. Over de rechtspleging 

 

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

worden op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van verzoeker. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

en van artikel 7, § 2 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). 

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“De bestreden beslissing d.d. 06/08/2012 geeft als motivering voor de onontvankelijkheid van de 

beslissing dat uit het voorgelegd standaard medisch getuigschrift niet kan worden afgeleid dat verzoeker 

lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit. 

 

Zo stelt de bestreden beslissing dat het bijgevolg niet bewezen is dat een terugkeer naar het land van 

herkomst of het land waar verzoeker voornamelijk verblijft een inbreuk zou uitmaken op de Europese 

Richtlijn 2004/83/EG, noch op het art. 3 EVRM. 

 

Dat verzoeker andermaal dient vast te stellen dat hij zich geenszins akkoord kan verklaren met het 

standpunt zoals verwoord in de beslissing van de gemachtigde van de minister van Migratie- en 

asielbeleid d.d. 06/08/2012. 

 

Dat immers in de aanvraag d.d. 02/03/2010 duidelijk wordt gesteld hetgeen volgt : 

 

“Uit voormeld 'Medisch getuigschrift’ blijkt dat de heer [A.] lijdt aan een chronisch kwaal, die 

verbeterbaar doch niet geneesbaar is, en waarvan de levensverwachting zonder adequate therapie 

slecht is. Evenwel is er voor de heer [A.] een geneeskundige behandeling in BELGIË voorzien. 

 

Het getuigschrift stelt verder klaar en duidelijk dat de verzorging in het land van herkomst niet verder 

gezet kan worden. 

 

Het medisch advies van dokter [V.D.B.] m.b.t. de terugkeer naar het land van herkomst is : 

 

"negatief, patiënt zal in toekomst moeten behandeld worden; dewelke in land van herkomst niet tot 

beperkt kan worden gestart en opgevolgd.” 

 

Overeenkomstig art. 9ter VW kunnen vreemdelingen die zich reeds in België bevinden bij een 

langdurige ziekte een verblijf om medische redenen aanvragen. Enkel als het om een ernstige ziekte 

gaat waarvoor de vereiste behandeling niet beschikbaar is in hun herkomstland of het land waar ze 

wettig verblijven, kan een verblijfsmachtiging worden toegekend. 

 

Dat uit de diverse stukken blijkt dat in casu wel degelijk sprake is van een ziekte die een reëel risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit. 

 

Dat het medisch attest d.d. 27/08/2010 immers uitdrukkelijk stelt dat er onvoldoende mogelijkheden zijn 

tot correcte follow-up en behandelingen in het land van oorsprong, en de ziekte een slechte prognose 

heeft zonder behandeling. 

 

Dat hieromtrent geen discussie kan rijzen, dat concluant immers lijdt aan HIV. 

 

Dat verzoeker bovendien thans nog twee bijkomende nieuwe recentelijk medisch getuigschriften 

voorlegt, daterende van 27/08/2012 en d.d. 20/09/2012, waaruit zondermeer blijkt dat de aandoening 

voor verzoeker een bedreiging van zijn leven vormt. 

 

Het medisch getuigschrift d.d. 27/08/2012 stelt als volgt (stuk 06) : 
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“indien een behandeling dient worden gestart en als deze zal worden gestopt, dan zal patiënt 

vermoedelijk sterven aan een opportunistische infectie.” 

 

Dat het medisch getuigschrift d.d. 20/09/2012 bovendien stelt hetgeen volgt (stuk 07) : 

 

"Bij niet-behandeling leidt hiv onvermijdelijk tot aids en de dood voor deze patiënt.” 

 

Verzoeker heeft in zijn aanvraag aldus duidelijk vermeld dat hij aan de ziekte HIV lijdt, waarvan uiteraard 

algemeen geweten is dat deze zonder accurate behandeling AIDS kan veroorzaken, en bijgevolg reëel 

risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van verzoeker. 

 

Dit kan door verwerende partij niet ernstig worden betwist. 

 

Verzoeker is dan ook verbaasd dat verwerende partij voet bij stuk houdt en steeds opnieuw voorhoudt 

dat de aanvraag onontvankelijk zou zijn, stellende dat in casu niet zou zijn aangetoond dat er sprake is 

van een reëel risico voor het leven/fysieke integriteit van verzoeker. 

 

Uw Zetel stelde bovendien terecht in arrest RvV 80 582 d.d. 02/05/2012 : 

 

"In het medisch getuigschrift van 27 augustus 2010 staat vermeld dat verzoeker wordt behandeld voor 

een chronische ernstige ziekte waarvoor er onvoldoende mogelijkheden en follow-up en behandelingen 

zijn in het land van oorsprong. Tevens wordt aangestipt dat zonder follow-up en behandeling de 

prognose slecht is. 

 

Alhoewel in het medische getuigschrift niet uitdrukkelijk de pathologie vermeld staat en enkel vermeld 

wordt dat het een ernstige chronische kwaal betreft, kan de verwerende partij niet ernstig voorhouden 

dat zij niet weet over welke ziekte het gaat, nu in de aanvraag van verzoeker duidelijk wordt aangestipt 

dat vertrouwelijk wordt meegedeeld dat de ernstige chronische kwaal waarvan sprake is in de medische 

getuigschriften, HIV betreft.” 

 

Dat verzoeker zich niet van de mening kan ontdoen dat in casu verwerende partij andermaal poogt zich 

te verschuilen achter het feit dat de pathologie niet expliciet is vermeld in het medisch getuigschrift. 

 

Dat immers het medisch advies d.d. 31/07/2012 expliciet stelt hetgeen volgt : 

 

“Uit de medische getuigschriften d.d. 16.02.2010 en d.d. 27.08.2010 kan niet blijken dat betrokkene lijdt 

aan een aandoening die een directe bedreiging inhoudt voor zijn leven.” 

 

Dat echter uw Zetel heeft gesteld in het arrest RvV 61 852 : 

 

"Alhoewel in het medische getuigschrift niet uitdrukkelijk de pathologie vermeid staat blijkt uit het 

medisch getuigschrift dat een terugkeer naar het land van herkomst niet aangewezen is omdat er aldaar 

geen behandeling van de ziekte waar verzoeker lijdt voorhanden is of deze beperkt is. Het volstaat dat 

het medisch getuigschrift preciseert dat het medisch advies betreffende de terug keer naar het land van 

herkomst negatief is omdat geen adequate behandeling voorhanden is.” 

 

Alwaar de bestreden beslissing voorhoudt dat 'uit het medisch advies van de arts-adviseur 

d.d.31.07.2012 blijkt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, 

eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk’, en 

voormeld advies d.d. 31/07/2012 expliciet stelt dat ‘uit de medische getuigschriften d.d. 16.02.2010 en 

d.d. 27.08.2010 niet kan blijken dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een directe bedreiging 

inhoudt voor zijn leven' gaat deze beslissing rechtstreeks in tegen de hierbovenvermelde overwegingen 

van het arrest RvV 61852. 

 

Bijgevolg is wel degelijk voldaan aan alle voorwaarden van artikel 9ter van de wet van 15 december 

1980 en van artikel 7, § 2 van het KB van 17/05/2007 en is het verzoek wel degelijk ontvankelijk. Het 

DVZ heeft aldus ten onrechte op basis van voormelde artikelen besloten tot de onontvankelijkheid van 

de beslissing, zodat deze artikelen geschonden zijn. 
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De schending van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en van artikel 7, § 2 van het KB van 

17/05/2007 is aangetoond, daar het DVZ van oordeel was dat niet voldaan was aan alle voorwaarden 

om tot de ontvankelijkheid van de aanvraag te oordelen, daar waar dit in casu wel degelijk het geval 

was. 

 

Het eerste middel is aldus gegrond en de beslissing d.d. 22/03/2011 dient nietig verklaard te worden. 

Bijgevolg dient het ‘Bevel om het grondgebied te verlaten' d.d. 01/04/2011, dewelke werd genomen in 

uitvoering van de eerste beslissing eveneens nietig verklaard te worden.” 

 

3.2. Verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de beoordeling van de aanvraag 9ter gelieerd is 

aan het begrippenkader van artikel 3 van het EVRM. Als dusdanig diende wel degelijk toepassing te 

worden gemaakt van de zgn. "hoge drempel"-rechtspraak van het EHRM waarnaar verwezen wordt in 

het geciteerde medisch advies. Dit werd in tal van arresten van de Raad reeds aanvaard. (zie o.a. RvV 

nr. 85.182 d.d. 25/07/2012 en 82.232 d.d. 31/05/2012) 

Het "reëel risico" voor het leven of de fysieke integriteit of op een onmenselijke of vernederende 

behandeling dient aldus beoordeeld te worden overeenkomstig het begrippenkader van artikel 3 van het 

EVRM. Overeenkomstig de in het medisch advies geciteerde arresten (EHRM 27 mei 2008, Grote 

Kamer, nr. 26565/055, N. v.. United Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96, D. v. United Kingdom) 

moet de gezondheidstoestand kritiek of levensbedreigend zijn; er moet m.a.w. een imminent risico zijn 

voor het leven of op een mensonterende behandeling. Deze arresten hebben betrekking op het gehele 

begrippenkader van artikel 3 EVRM; ze hebben derhalve zowel betrekking op het levensbedreigend 

karakter als op de vraag naar de fysieke integriteit onmenselijke en vernederende behandeling. Het 

"reëel risico voor het leven of fysieke integriteit" en "het reëel risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling" vermeld in artikel 9ter, §1, eerste lid, dienen, zoals reeds gesteld, op 

dezelfde wijze te worden ingevuld. 

 

In het medisch advies wordt gesteld dat verzoeker niet lijdt aan een aandoening die een directe 

bedreiging voor zijn leven vormt. Dat gegeven wordt door verzoeker niet betwist. 

 

Er werd dan ook terecht en correct gemotiveerd in het licht van hogervermelde Europese rechtspraak. 

Er worden geen voorwaarden toegevoegd aan artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker betoogt in wezen dat wordt afgestapt van de toetsing aan het referentiekader van artikel 3 

EVRM. Dit standpunt kan niet worden bij getreden, nu het strijdig is met de uitdrukkelijke wil van de 

wetgever om de gezondheidstoestand te evalueren 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) 

 

Luidens deze rechtspraak is een eventuele verslechtering van de toestand, of zelfs een inkorting van de 

levensverwachting, geen grond tot een verblijfsmachtiging: 

 

Même si 1' étranger soumit alors des preuves médicales montrant que le traitement destiné à prolonger 

sa vie aurait de bien meilleures chances de réussir si on lui donnait la possibilité de le continuer en 

Suède, étant donné que le niveau de soins et les facilités de suivi existant dans sa pays d'origine 

n'étaient pas aussi élevés qu'en Suède. La Cour déclara la requête irrecevable (N. c. Royaume-Uni 2 7 

mei 2008 (nr. 26565/05) § 37 s'agissant de Karara c. Finlande (n° 40900/98, décision de la Commission 

du 29 mai 1998). Même en admettant que le requérant connaîtrait une rechute en cas d'arrêt du 

traitement, comme l'avait déclaré le spécialiste qui le suivait, la Cour releva que la thérapie appropriée 

était en principe disponible au Togo, quoiqu'à un coût pouvant être extrêmement élevé. (N. c. Royaume-

Uni 27 mei 2008 (nr. 26565/05) § 40, Amegnigan c. Pays-Bas ((déc.), n° 25629/04, 25 novembre 

2004).Dans un cas d'un étranger atteint d'une maladie psychologique le CEDH a estimé que: « Le 

requérant risque une rechute même s’il demeure au Royaume-Uni puisque sa maladie est de longue 

durée et exige un suivi constant Le renvoi du requérant vers l’Etat de destination augmenterait sans 

doute ce risque, comme les changements qui surviendraient dans le soutien personnel et l’accès au 

traitement. 

Le requérant affirme en particulier que d’autres médicaments seraient moins à même d’améliorer son 

état et qu'il ne faut envisager qu’en dernier recours la solution qui consisterait à l’hospitaliser. 

Il n’en reste pas moins que le requérant peut prétendre à un traitement médical en Algérie. Le fait que 

sa situation dans ce pays serait moins favorable que celle dont il jouit au Royaume-Uni n'est pas 



  

 

 

 

RvV  X - Pagina 6 van 11 

 

déterminant du point de vue de l'article 3 de la Convention. (N. c. Royaume-Uni 27 mei 2008 (nr. 

26565/05) § 38; Bensaid c. Royaume-Uni (n° 44599/98, CEDH 2001-1) §§ 36-40 » 

 

Vrije vertaling : 

" Zelfs wanneer de vreemdeling medische bewijzen aanbracht waaruit bleek dat de behandeling waarbij 

zijn levensduur kan worden verlengd, gelet op het lagere peil van de zorgen en de 

opvolgingsmogelijkheden in het herkomstland, meer kans op slagen heeft in Zweden, verklaarde het Hof 

verklaarde onontvankelijk. (N. c. Royaume-Uni 27 mei 2008 (nr. 26565/05) 

§ 37 s'agissant de Karara c. Finlande (n° 40900/98,- décision de la Commission du 29 mai 1998). Zelfs 

wanneer werd aangenomen dat de verzoeker kon hervallen indien de behandeling werd stopgezet., 

zoals de behandelend specialist stelde, stelde het Hof vast dat de adequate behandeling in principe 

beschikbaar was in Togo, al weze het aan een zeer hoge kostprijs. (N. c. Royaume-Uni 27 mei 2008 (nr. 

26565/05) § 40, Amegnigan c. Pays-Bas ((déc.), n° 25629/04, 25 novembre 2004). In het geval van een 

psychische aandoening oordeelde het EHRM dat : « de verzoeker koopt het risico op hervallen zelfs 

indien hij in het Verenigd Koninkrijk verblijf, aangezien zijn ziekte langdurig is en een continue opvolging 

vereist Het terugsturen van de verzoeker naar het land van herkomst doet dit risico ongetwijfeld 

toenemen, net als de veranderingen die zouden optreden in de persoonlijke ondersteuning en de 

toegang tot behandeling. 

De verzoeker beweert in het bijzonder dat andere geneesmiddelen zijn toestand niet kunnen verbeteren 

en dat men de mogelijkheid van hospitalisatie slechts als allerlaatste mogelijkheid kan worden 

overwogen. 

Desondanks blijft de vaststelling dat verzoeker kan aanspraak maken op een medische behandeling in 

Algerije. Het feit dat zijn situatie in Algerije minder aangenaam is dan in het Verenigd Koninkrijk is geen 

determinerend element in het licht van artikel 3 van de Conventie. N. c. Royaume-Uni 27 mei 2008 (nr. 

26565/05) § 38; Bensaid c. Royaume-Uni (n° 44599/98, CEDH 2001-1) §§ 36-40 » 

 

Het EHRM gaf in Grote Kamer de principes weer van zijn jurisprudentie in het arrest N tegen het 

Verenigd Koninkrijk van 27 mei 2008. (nr. 26565/05) §§42-45 : 

"42. En bref, la Cour observe que, depuis l'adoption de l'arrêt . c. Royaume-Uni, elle a appliqué de 

manière constante les principes suivants. 

Les non-nationaux qui sont sous le coup d’in arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer un 

droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des 

services médicaux, sociaux ou autres fournis par 1'Etat qui expulse. 

Le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de 

sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant 

pour emporter violation de l'article 3. 

La décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les 

moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible 

de soulever une question sous l'angle de l'article 3, mais seulement dans des cas très exceptionnels, 

lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. 

Royaume-Uni, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très 

gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins 

médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en 

mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de 

soutien social." 

 

Vrij vertaald : 

" 42. Samengevat stelt het Hof dat sinds het arrest D. t. Verenigd Koninkrijk, zij op constante wijze de 

volgende principes heeft toegepast. 

De niet-onderdanen die voorwerp zijn van een verwijderingsbeslissing kunnen in beginsel geen 

verblijfsrecht eisen op het grondgebied van de lidstaat teneinde te kunnen blijven genieten van de 

medische, sociale en andere dienstverlening van de staat die hen uitwijst. 

Het feit dat in geval van uitwijzing door de lidstaat, de betrokene een sterke achteruitgang van zijn 

situatie ondervindt, zoals een aanzienlijke vermindering van zijn levensverwachting, houdt als zodanig 

geen schending in van artikel 3. 

De beslissing om een vreemdeling die lijdt aan een ernstige fysische of psychische ziekte, uit te wijzen 

naar een land waarvan de verzorgingsmiddelen minderwaardig zijn aan de verzorging in de lidstaat kan 

vragen doen rijzen met betrekking tot artikel 3, doch enkel in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de 

humane bezwaren tegen de uitwijzing dwingend zijn. 
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In de zaak D. t. Verenigd Koninkrijk hielden de uitzonderlijke omstandigheden verband met het feit dat 

de verzoeker ernstig ziek was en de dood nabij leek, dat hij niet kon beschikken over medische 

verzorging in zijn herkomstland en dat hij geen verwanten had die hem konden of wilden verzorgen of 

hem een minimum aan levensonderhoud en sociale steun konden bieden. ». 

 

Aldus werd correct geoordeeld dat de aandoening niet kritiek of levensbedreigend was en derhalve niet 

tot een verblijfsmachtiging kon aanleiding geven. […]” 

 

3.3.1. De in casu relevante bepalingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet – artikel dat de 

juridische grondslag vormt van de bestreden beslissing – luiden als volgt:  

 

“§ 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.  

 

[…] 

 

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

 

[…] 

 

4° indien de in §1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoord aan een 

ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk; 

 

[…]” 

 

In casu verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding de aanvraag tot verblijfsmachtiging van verzoeker onontvankelijk in 

toepassing van artikel 9ter, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet omdat zijn ziekte kennelijk niet 

beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid van voormelde bepaling die aanleiding kan 

geven tot een machtiging tot verblijf in het Rijk. Er wordt hierbij verwezen naar een medisch advies dat 

een ambtenaar-geneesheer op 31 juli 2012 opstelde met betrekking tot de medische problematiek van 

verzoeker. De ambtenaar-geneesheer bracht volgend advies uit:  

 

"Ik kom terug op uw vraag om evaluatie van het standaard medisch getuigschrift voorgelegd door 

voornoemde persoon in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten 

ingediend op 03.03.2010. 

 

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. (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 medische getuigschriften d.d. 16.02.2010 en D.D. 27.08.2010 kan niet blijken dat betrokkene lijdt 

aan een aandoening die een directe bedreiging inhoudt voor zijn leven. 

 

“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)” 
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Ik stel bijgevolg vast dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in §1, eerste 

lid van Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en die aanleiding kan geven tot het bekomen van 

een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel.” 

 

Dit advies werd onder gesloten omslag aan verzoeker overhandigd en naar dit advies wordt expliciet 

verwezen in de motivering van de bestreden beslissing, waar het een integraal deel van uitmaakt.  

 

Verweerder besluit, uit voormeld advies van de ambtenaar-geneesheer, dat uit het voorgelegde 

standaard medisch getuigschrift niet kan worden afgeleid dat verzoeker lijdt aan een ziekte die een reëel 

risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit en dat aldus niet is bewezen dat een terugkeer naar 

het herkomstland of het land van gewoonlijk verblijf een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 

2004/83/EG of op 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).  

 

Er blijkt aldus dat de ambtenaar-geneesheer en verweerder – die als dusdanig niet betwisten dat de 

aandoening waaraan verzoeker lijdt HIV betreft – besluiten dat geen aandoening voorligt die een reëel 

risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit op grond van de vaststelling dat de aandoening 

“geen directe bedreiging inhoudt voor zijn leven”, in de zin dat geen aandoening voorligt die 

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

ziekte”. Zij verwijzen hiertoe naar rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

(hierna: het EHRM). Zo geeft verweerder in de nota met opmerkingen ook aan dat de beoordeling van 

een aanvraag in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet gelieerd is aan het 

begrippenkader van artikel 3 van het EVRM en dat aldus de hoge drempel zoals gehanteerd in de 

rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 van het EVRM dat sprake dient te zijn van een kritieke 

gezondheidstoestand of een zeer vergevorderd stadium van de ziekte bepalend is bij de toepassing van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker geeft aan dat, gelet op de vermeldingen in de aanvraag om machtiging tot verblijf en in de 

medische attesten zoals gevoegd bij de aanvraag, wel degelijk blijkt dat zijn aandoening 

levensbedreigend is en aldus een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit. Hij geeft aan 

dat uit voormelde stukken duidelijk blijkt dat hij lijdt aan een chronische kwaal die verbeterbaar doch 

ongeneeslijk is en waarbij de levensverwachting zonder een adequate behandeling slecht is en dat zijn 

behandelende arts negatief adviseerde betreffende een terugkeer naar zijn herkomstland omdat in de 

toekomst verzoeker moet worden behandeld en een behandeling in het herkomstland niet tot beperkt 

kan worden opgestart en opgevolgd. Hij stelt dat het algemeen geweten is dat Hiv zonder accurate 

behandeling aids kan veroorzaken en bijgevolg wel degelijk een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit. 

 

De Raad stelt vast dat uit de motivering van de bestreden beslissing volgt dat verweerder, of de 

ambtenaar-geneesheer, bij de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet als graad van ernst 

van de aandoening vooropstelt dat er sprake dient te zijn van een ziekte die levensbedreigend is in de 

zin dat sprake is van een kritieke gezondheidstoestand of een zeer vergevorderd stadium van de ziekte. 

Bij gebreke van een dergelijke graad van ernst besluit verweerder, of de ambtenaar-geneesheer, dat de 

ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet en dat de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk is.  

  

Zoals reeds gesteld wordt niet betwist dat verzoeker lijdt aan HIV. Uit de medische stukken die 

verzoeker aanbracht in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf blijkt ook dat verzoeker 

lijdt aan een ongeneeslijke aandoening waarvan de levensverwachting zonder adequate behandeling 

slecht is. Verzoeker kan dan ook worden gevolgd waar hij stelt dat uit de door hem voorgelegde 

medische stukken blijkt dat de aandoening waaraan hij lijdt op zich een reëel risico kan inhouden voor 

zijn leven. Verweerder of de ambtenaar-geneesheer betwist dit als dusdanig ook niet, doch zij steunen 

zich op het gegeven dat de aandoening actueel nog niet in een levensbedreigende fase is om te 

besluiten dat geen ziekte zoals bedoeld in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet voorligt 

en de aanvraag onontvankelijk is. 

 

De Raad merkt in dit verband evenwel op dat deze vooropgestelde voorwaarde dat sprake dient te zijn 

van een acute, actuele levensbedreiging opdat een ziekte binnen het toepassingsgebied van artikel 9ter, 

§ 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet valt als dusdanig geen steun vindt in de letterlijke 
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bewoordingen van deze bepaling. Hierin wordt immers enkel vooropgesteld dat het een ziekte betreft 

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

inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling 

beschikbaar is in het land van herkomst, en niet dat de levensbedreiging op het ogenblik van het nemen 

van de bestreden beslissing reeds acuut dient te zijn. 

 

Verweerder geeft aan dat het de uitdrukkelijke wil was van de wetgever om de gezondheidstoestand te 

evolueren binnen de limieten van de rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 van het EVRM en dat 

het EHRM in zijn rechtspraak wel degelijk een hoge drempel hanteert die inhoudt dat sprake dient te zijn 

van een kritieke gezondheidstoestand of een zeer vergevorderd stadium van de ziekte. 

 

Los van de vraag of alle begrippen vervat in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet dienen gekoppeld te 

worden aan de rechtspraak van het EHRM, geeft verweerder correct aan dat uit de bewoordingen van 

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

gehanteerd door het EHRM. De bewoordingen “reëel risico” en “een onmenselijke of vernederende 

behandeling” 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. 

 

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 ilness 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” (de 

principes van artikel 3 van het EVRM zijn van toepassing op de uitwijzing van elke persoon die lijdt aan 

een ernstige, van oorsprong natuurlijke fysieke of mentale ziekte die lijden, pijn en een verminderde 

levensverwachting kan veroorzaken en die een gespecialiseerde medische behandeling behoeft die 

mogelijk niet beschikbaar is in het land van herkomst of enkel tegen een aanzienlijke kost).  

 

Het Hof heeft dus geenszins uitgesloten dat ernstige aandoeningen 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 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 de graad van de ernst van 

de aandoening of de ziekte “levensbedreigend” dient te zijn “gezien de kritieke gezondheidstoestand of 

het zeer vergevorderd stadium van de ziekte”. 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, m.a.w. een 

banale ziekte zal uitgesloten worden van het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM. Wat de 

aandoening van verzoeker betreft, met name HIV, kan niet worden aangenomen dat slechts sprake zou 

zijn van een banale aandoening. In haar beoordeling van artikel 3 van het EVRM weegt het EHRM 

vervolgens het volgende af: de beschikbaarheid van de vereiste zorgen en de medicatie in het 

herkomstland en, in mindere mate, de toegankelijkheid van de vereiste medische behandeling en 

zorgen in het land waarnaar de vreemdeling zal worden uitgewezen en indien hierover gegevens 

bekend zijn, wordt ook onderzocht of er nog familie aanwezig was en of er opvang voorhanden was in 

het land van herkomst en de graad van ernst van de ziekte.  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt aldus dat het onderzoek naar een mogelijke schending van 

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

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 zijn arresten, 

zelfs als reeds is vastgesteld dat de ziekte van betrokken vreemdeling heden zich niet in een terminale 

of kritieke fase 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. 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.)  

 

Aldus blijkt dat de ambtenaar-geneesheer door enkel te onderzoeken of de aandoeningen 

levensbedreigend zijn, in de zin dat er sprake is van een kritieke gezondheidstoestand of een 

vergevorderd stadium van de ziekte, zonder verder onderzoek naar de mogelijkheden van een 

behandeling in het land van herkomst of zonder aan te geven dat het slechts een banale ziekte betreft, 

de rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 van het EVRM bij de verwijdering van zieke 

vreemdelingen, te beperkend interpreteert. 

 

Daarnaast kan verzoeker worden gevolgd waar hij stelt dat uit de door hem bij de aanvraag voorgelegde 

medische stukken wel degelijk blijkt dat er sprake is van een aandoening die een reëel risico kan 

inhouden voor het leven bij het ontbreken van de vereiste behandeling.   

 

Er dient dan ook te worden besloten dat verweerder op niet correcte gronden heeft besloten dat geen 

aandoening voorligt die onder het toepassingsgebied van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet valt of dat het kennelijk geen aandoening betreft in de zin van deze laatste bepaling. 

De aangevoerde schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet dient aldus te worden 

aangenomen. Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. Een onderzoek van het overige onderdeel van het middel 

of van het overige middel dringt zich bijgevolg niet op (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 

oktober 2002, nr. 111.881). 

 

5. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6 augustus 2012 waarbij de aanvraag 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 onontvankelijk wordt verklaard, wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig januari tweeduizend dertien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 


