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 nr. 97 652 van 21 februari 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 Armeense nationaliteit te zijn, op 1 augustus 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 22 juni 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 ongegrond 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 9 januari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 februari 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. POKORNY verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster, die verklaart op 20 september 2010 het Rijk te zijn binnengekomen, dient op 27 

september 2010 een asielaanvraag in. 

 

1.2. Verzoekster dient bij aangetekend schrijven van 26 oktober 2010 een 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). Deze aanvraag wordt op 27 december 2010 ontvankelijk verklaard, doch op 24 mei 

2011 door de gemachtigde van de staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid ongegrond verklaard.  
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1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid neemt op 10 juni 2011, inzake 

het ingediende asielverzoek, de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten. Hierbij wordt geoordeeld dat de Litouwse autoriteiten bevoegd zijn voor de behandeling van het 

asielverzoek. 

 

1.4. Verzoekster dient bij aangetekend schrijven van 27 juni 2011 een tweede aanvraag in om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. De gemachtigde van de 

staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf op 9 

augustus 2011 onontvankelijk. 

 

1.5. Verzoekster dient bij aangetekend schrijven van 2 september 2011 een derde aanvraag in om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 12 september 2011 

verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid de aanvraag om 

machtiging tot verblijf onontvankelijk. 

 

1.6. Verzoekster dient bij aangetekend schrijven van 22 november 2011 een vierde aanvraag in om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt op 11 

januari 2012 ontvankelijk verklaard. 

 

1.7. Op 22 juni 2012 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond. Deze beslissing, die op 3 juli 2012 aan verzoekster ter 

kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 22.11.2011 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

[A. N.] […] 

nationaliteit: Armenië 

[…] 

 

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 11/01/2012, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

 

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 worden medische elementen aangehaald voor [A. N.]. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens 

op 13/06/2012 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat “uit het medisch dossier 

blijkt dat betrokkene chirurgische en radiotherapeutisch werd behandeld voor een meningioma van de 

linker nervus opticus, deze behandeling werd beëindigd op 15.12.2011. Alhoewel een recidief naar de 

toekomst toe nooit echt uit te sluiten is, bestaat er momenteel geen directe levensbedreiging meer. Ik 

stel bijgevolg vast dat het in casu niet gaat om 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.” 

 

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 Rechten van de Mens (EVRM). 
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Bijgevolg dient betrokkene gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, (bevestigd op 

10/06/2012) en ter kennis gebracht op 20/06/2012, en dient zij dringend het grondgebied van de 

Schengen-Lidstaten te verlaten.” 

 

Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Verzoekster duidt als voorwerp van het door haar ingestelde beroep de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 22 juni 2012 aan waarbij de door haar ingediende aanvraag om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard. Dit is ook de 

enige beslissing die zij voegt hij haar verzoekschrift. Waar verzoekster alsnog in hoofding van en in de 

loop van haar verzoekschrift verwijst naar een bevel om het grondgebied te verlaten, kan de Raad enkel 

vaststellen dat zij op geen enkele wijze aangeeft op welk bevel om het grondgebied te verlaten zij doelt, 

dat zij een dergelijke beslissing niet voegt en dat een dergelijke beslissing aldus niet wordt weerhouden 

als voorwerp van huidig beroep. 

 

2.2. Aan verzoekster 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 

verzoekster. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat de vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging en het beroep tot nietigverklaring samen dienen te worden behandeld, aangezien de 

vordering tot nietigverklaring slechts korte debatten vereist. In die omstandigheden is het niet nodig om 

de opgeworpen exceptie te onderzoeken. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991), van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het beginsel van behoorlijk bestuur.  

 

Zij verstrekt volgende toelichting bij het middel:  

 

“[…] Doordat artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet vereist dat de (ambtenaar-)geneesheer van de 

Dienst Vreemdelingenzaken systematisch vijf beoordelingscriteria in overweging moet nemen om te 

kunnen besluiten of diegene die de toepassing van dit artikel inroept al dan niet aan een ziekte lijdt die 

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; 

 

Doordat deze criteria zijn: de situatie op het vlak van gezondheidszorg in het land waarnaar de 

betrokken vreemdeling wordt uitgezet, de ernst van de ziekte, de (on)mogelijkheid voor de betrokkene 

om te reizen, de effectieve toegang van de vreemdeling tot de gezondheidsverstrekking in zijn land van 

herkomst, mede gelet op zijn financiële mogelijkheden en, ten slotte, de aanwezigheid van familieleden 

in geval de ziektetoestand dit vereist; 

 

Doordat de (ambtenaar-)geneesheer van de Dienst Vreemdelingenzaken bij afwijzing van de aanvraag 

steeds de redenen expliciet dient aan te geven (Zie R.v.St. nr. 76.648, 26 oktober 1998, onuitg.); 

 

Terwijl dit niet geschiedde en verzoekende partij bijgevolg de schending aanvoert van artikel 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 

 

Doordat de uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals voorzien in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve 

overheid de beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 
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beroepen in te stellen waarover hij beschikt (R.v.St., nr. 110.667, 25 september 2002; R.v.St., nr. 

113.439, 10 december 2002; R.v.St., nr. 144.471, 17 mei 2005); 

 

Doordat de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 de overheid ertoe verplichten in de 

akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en 

dit op een "afdoende" wijze; 

 

Doordat het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig 

moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing: de bestreden beslissing moet duidelijk de 

determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot beslissing wordt besloten; 

 

Terwijl uit de bestreden beslissing blijkt dat verwerende partij verwijst naar de het advies van de 

(ambtenaar-)geneesheer van de Dienst Vreemdelingenzaken d.d. 13 juni 2012; 

 

Terwijl het determinerend motief van de bestreden beslissing erin bestaat dat het bestaan van een 

graad van ernst van de aandoening kennelijk niet vastgesteld kan worden: nl. de aandoening is kennelijk 

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

ziekte: de behandeling zou volgens de arts-attaché beëindigd zijn op 15 december 2011; 

 

Terwijl dit een verkeerd uitgangspunt is: de behandeling werd geenszins beëindigd, hetgeen nergens in 

het door verzoekende partij overlegde medisch dossier terug te vinden is; 

 

Terwijl, integendeel, uit het medisch attest d.d. 22 augustus 2011 van Dr. L. De Jong blijkt dat er 

operatief 90% resectie kon worden uitgevoerd en dat 10 % is achtergebleven waarvoor er aanvullende 

bestraling dient te gebeuren; 

 

Terwijl zowel de arts-attaché alsook verwerende partij nagelaten hebben concreet in te gaan op de 

bevindingen van de behandelende dokters-specialisten van verzoekende partij; 

 

Terwijl verwacht mag worden dat de arts-attaché concrete informatie zou inwinnen bij Dr. [J. P.], Dr. [F. 

V. C.] en Dr. [L. d. J.], als behandelende dokters-specialisten, ten einde een oordeel te kunnen vellen 

over de resultaten van de operatieve ingreep en de aanvullende bestraling om alzo een besluit te 

kunnen formuleren of de aandoening levensbedreigend is gezien de kritieke gezondheidstoestand of het 

zeer vergevorderd stadium van de ziekte; 

 

Terwijl dit echter geenszins geschiedde; 

 

Terwijl in casu bijgevolg blijkt dat de bestreden beslissing niet wordt ondersteund door een grondig 

onderzoek van de elementen (en alle medische verklaringen) die de concrete situatie van verzoekende 

partij kenmerkt; 

 

Terwijl verwerende partij concreet in haar beslissing moet duiden waarop haar administratieve handeling 

rust met vermelding van de feitelijke elementen die ertoe hebben geleid het verband te leggen tussen de 

conclusie van de bestreden beslissing (nl. ernst van de ziekte) en de concreet ingewonnen informatie op 

basis van het medische dossier van betrokkene, hetgeen geenszins geschiedde; 

 

Terwijl vereist wordt de overheid (verwerende partij) tot voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, 

nr. 21.037, 17 maart 1981 ) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) 

komt met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht; 

 

Terwijl het zorgvuldigheidsbeginsel inhoudt dat het bestuur niet anders mag beslissen dan na een 

zorgvuldig onderzoek en met kennis van zaken; 

 

Doordat verwerende partij de plicht heeft haar beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op 

correcte feitenvinding, hetgeen betekent dat geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak; 

 

Terwijl uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding voortvloeit dat in beginsel geen feiten als 

bewezen of niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen 

te vragen of hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn 
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voorstelling van de feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, un. 24.65], 18 

september 1984, R.W. 1984-85, 946: LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur. 43); 

 

Terwijl De Raad, in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht, een toetsingsbevoegdheid heeft en 

bijgevolg bevoegd is na te gaan of verwerende partij bij de beoordeling van de aanvraag in kwestie is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld, of alle vereiste 

beoordelingscriteria in overweging werden genomen en of zij op grond daarvan niet de minste twijfel 

heeft kunnen hebben, dus overduidelijk en onbetwistbaar, dat er niet wordt voldaan aan de criteria 

conform artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet; 

 

Terwijl in casu bijgevolg blijkt dat de bestreden beslissing niet wordt ondersteund door een grondig 

onderzoek van de elementen die de concrete situatie van verzoekende partij kenmerkt; 

 

Terwijl uit de bestreden beslissing blijkt dat het beginsel van behoorlijk bestuur en het 

zorgvuldigheidsbeginsel werden geschonden; 

 

Zodat het duidelijk is dat de bestreden beslissing een schending van de bepalingen van de artikelen 2 

en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de motivering van bestuurshandelingen, schending van 

het beginsel van behoorlijk bestuur en schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in zich draagt;”. 

 

4.2.1. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet 

zijn. De draagwijdte van deze bepalingen wordt door verzoekster correct aangegeven. 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Zo wordt in de bestreden beslissing, onder verwijzing naar artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, geoordeeld dat de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond is nu uit het 

voorgelegde medische dossier niet blijkt dat er sprake is van een ziekte die een reëel risico inhoudt voor 

het leven of de fysieke integriteit of van 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 

gewoonlijk verblijf. Hierbij wordt verwezen naar het advies van een ambtenaar-geneesheer van 13 juni 

2012, dat samen met de bestreden beslissing onder gesloten omslag aan verzoekster ter kennis werd 

gebracht en bijgevolg integraal deel uitmaakt van de motivering van de bestreden beslissing. In dit 

advies wordt vastgesteld dat verzoekster een chirurgische en radiotherapeutische behandeling 

onderging voor een meningioma van de linker nervus opticus en dat deze behandeling op 15 december 

2011 werd beëindigd. De ambtenaar-geneesheer stelde verder dat hoewel het risico op recidive nooit 

volledig kan worden uitgesloten thans geen directe levensbedreiging meer bestaat en het niet gaat om 

een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet die aanleiding kan 

geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van deze bepaling.  

 

De Raad besluit dat verzoekster niet duidelijk maakt op welk punt deze motivering niet afdoende is en 

haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden 

beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele 

motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 blijkt niet.  

 

4.2.2. In de mate dat verzoekster aanvoert dat de motivering van de bestreden beslissing niet correct is 

en dat verweerder heeft nagelaten alle wettelijke vereiste onderzoeken te voeren, dient het middel te 

worden onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht en van de 

zorgvuldigheidsverplichting. Deze beginselen van behoorlijk bestuur worden onderzocht in het raam van 

de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“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. 
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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 en recente 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. 

 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag 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.” 

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoekster bij aangetekend schrijven van 22 november 2011 

een aanvraag indiende om op grond van medische redenen te worden gemachtigd tot een verblijf in het 

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

Armoedebestrijding verzocht een ambtenaar-geneesheer om een advies met betrekking tot de door 

verzoekster in haar aanvraag ingeroepen medische problematiek. De ambtenaar-geneesheer bracht op 

13 juni 2012 volgend advies uit: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon 

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 22.11.2011. 

 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 17.04.2011 van de hand van Dr P. [W.] waaruit blijkt dat 

betrokkene lijdt aan een meningioma. 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 06.06.2011 van de hand van Dr. P. [D.V.] waaruit blijkt dat 

betrokkene lijdt aan een meningeoom van de nervus opticus links met visusdaling en gezichtsvelduitval 

waarvoor chirurgische ingreep wordt gepland. 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 20.07.2011 van de hand van Dr. N. [V.] waaruit blijkt dat het 

gaat om een meningotheliaal meningioma, who graad I. 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 22.08.2011 van de hand van Dr. L. [d.J.] waaruit blijkt dat er 

postoperatief een verbeterde visus is en er aanvullende bestraling dient te gebeuren.  

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 25.08.2011 van de hand van Dr. J. [P.] zijnde verslag 

 statusraadpleging van de bestralingsafdeling. 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 14.11.2011 van de hand van Dr. J. [P.] waaruit blijkt dat de 

postoperatieve radiotherapie is gepland tot en met 15.12.2011. 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 31.02.2012 van de hand van Dr. [D.M.], neurochirurg 

waaruit blijkt dat de prognose relatief goed is mits halfjaarlijkse opvolging. 

 

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. 

 

Uit het medisch dossier blijkt dat betrokkene chirurgisch en radiotherapeutisch werd behandeld voor een 

meningioma van de linker nervus opticus, deze behandeling werd beëindigd op 15.12.2011. Alhoewel 

een recidief naar de toekomst toe nooit echt uit te sluiten is, bestaat er momenteel geen directe 

levensbedreiging meer.  

 

Ik stel bijgevolg vast dat het in casu niet gaat om 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.”  
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De Raad stelt aldus vast dat de ambtenaar-geneesheer in zijn medisch advies, op basis van de door 

verzoekster voorgelegde medische stukken, vaststelt dat zij chirurgisch en radiotherapeutisch werd 

behandeld voor een meningioma van de linker nervus opticus en dat deze behandeling werd beëindigd 

op 15 december 2011. Hij geeft aldus aan dat verzoeksters aandoening geen verdere behandeling meer 

behoeft.  

 

Verzoekster betoogt dat verweerder aldus is uitgegaan van een foutief uitgangspunt. Zij stelt dat de 

behandeling geenszins werd beëindigd en dat dit ook niet blijkt uit de door haar voorgelegde medische 

stukken. Zij verwijst naar het door haar voorgelegde medisch attest van 22 augustus 2011 en stelt dat 

hieruit blijkt dat “er operatief 90% resectie kon worden uitgevoerd en dat 10 % is achtergebleven 

waarvoor er aanvullende bestraling dient te gebeuren”.  

 

Voormeld betoog van verzoekster kan evenwel niet worden bijgetreden. Zo gaat verzoekster volledig 

voorbij aan de verschillende medische attesten die zij sinds 22 augustus 2011 bijkomend overmaakte 

aan het bestuur en waarvan de ambtenaar-geneesheer kort de inhoud schetst. Zo geeft de ambtenaar-

geneesheer aan dat uit deze attesten blijkt dat de vereiste aanvullende bestraling en postoperatieve 

radiotherapie waarvan sprake in het medisch attest van 22 augustus 2011 was gepland tot en met 15 

december 2011. Verder verwijst de ambtenaar-geneesheer ook nog naar een voorgelegd medisch attest 

van 31 februari 2012 dat de prognose relatief goed is mits halfjaarlijkse opvolging. Uit dit laatste medisch 

attest, dat is opgenomen in het administratief dossier, blijkt niet dat de aandoening van verzoekster nog 

enige specifieke behandeling vereist. Verzoekster kan aldus niet dienstig voorhouden als zou de 

ambtenaar-geneesheer, of verweerder, ten onrechte geen rekening hebben gehouden met het gegeven 

dat zij nog steeds een aanvullende bestraling dient te ondergaan. Deze heeft immers reeds 

plaatsgevonden op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing en er lagen geen medische 

stukken voor dat er sindsdien een verdere behandeling vereist was. Ten overvloede stelt de Raad vast 

dat verzoekster ook in het kader van huidig verzoekschrift geen medisch stuk aanbrengt waaruit alsnog 

enige nood aan behandeling blijkt. Verzoeksters stelling dat niet concreet wordt ingegaan op de 

bevindingen van haar behandelende artsen-specialisten vindt verder ook geen steun in de 

bewoordingen van het advies van de ambtenaar-geneesheer. In dit advies wordt immers kort ingegaan 

op de bevindingen in de verschillende door verzoekster neergelegde medische attesten. Verzoekster 

toont niet aan dat dit niet op correcte wijze zou zijn gebeurd of dat de door haar aangebrachte medische 

stukken niet grondig werden onderzocht.  

 

De Raad stelt aldus vast dat verzoekster, aan de hand van de door haar in het kader van haar 

verblijfsaanvraag aangebrachte medische stukken, niet aantoont dat de ambtenaar-geneesheer in strijd 

met deze medische stukken besloot dat de behandeling van verzoekster beëindigd is op 15 december 

2011.  

 

Er dient te worden vastgesteld dat verweerder op grond van de vaststelling dat verzoeksters aandoening 

geen verdere behandeling behoeft, en dit los van de vaststelling van de ambtenaar-geneesheer dat er 

geen sprake is van een directe levensbedreiging, in redelijkheid kon besluiten dat het geen aandoening 

betreft zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet die aanleiding kan geven 

tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van deze bepaling. 

 

Verzoekster betoogt nog dat niettemin de ambtenaar-geneesheer systematisch de situatie op het vlak 

van gezondheidszorg in het herkomstland, de effectieve toegang tot een behandeling, de ernst van de 

ziekte, de (on)mogelijkheid om te reizen en de aanwezigheid van familieleden indien de ziektetoestand 

dit vereist, dient te onderzoeken. In zoverre verzoekster aldus stelt dat deze elementen in alle gevallen, 

en ongeacht de individuele kenmerken van elk dossier, dient te worden onderzocht, kan zij niet worden 

gevolgd. In casu stelde de ambtenaar-geneesheer vast dat de behandeling van verzoeksters 

aandoening werd beëindigd op 15 december 2011, en aldus geen verdere behandeling behoeft. In de 

situatie waarin een aandoening geen verdere behandeling behoeft, kan niet worden aangenomen dat de 

ambtenaar-geneesheer alsnog enig onderzoek dient te voeren naar de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de (niet langer) noodzakelijke behandeling in het land van herkomst. Nu geen 

behandeling meer vereist is, kan evenmin worden aangenomen dat de ziektetoestand de aanwezigheid 

van familieleden vereist en dat een onderzoek in deze zin had moeten worden doorgevoerd. 

Verzoekster maakt daarnaast evenmin aannemelijk dat, gelet op het gegeven dat niet blijkt dat zij nog 

een verdere behandeling behoeft, in haar concrete geval een onderzoek naar de ernst van haar ziekte 

of naar de mogelijkheid om te reizen zich opdrong. Er werd daarenboven door de ambtenaar-

geneesheer wel degelijk aangegeven dat er geen sprake is van een directe bedreiging voor 
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verzoeksters leven. Er blijkt aldus niet dat de ambtenaar-geneesheer is tekort geschoten in zijn 

onderzoek van verzoeksters medische problematiek.  

 

Verzoekster betoogt verder dat in casu de zorgvuldigheidsplicht vereiste dat de ambtenaar-geneesheer 

haar behandelende artsen-specialisten zou contacteren om concrete informatie in te winnen over de 

resultaten van de operatieve ingreep en de aanvullende bestraling vooraleer tot zijn besluit te komen. Dit 

betoogt kan evenmin worden gevolgd. Zoals hierboven reeds aangegeven, maakte verzoekster na de 

operatieve ingreep en de aanvullende bestraling nog medische stukken over. De ambtenaar-

geneesheer oordeelde op basis van deze stukken dat verzoeksters behandeling werd beëindigd op 15 

december 2011. De Raad wijst erop dat de ambtenaar-geneesheer op autonome wijze oordeelt of de 

medische gegevens waarover hij beschikt volstaan om een onderbouwd advies te verstrekken. In casu 

oordeelde de ambtenaar-geneesheer dat de voorgelegde medische stukken voldoende duidelijk waren 

opdat hij tot zijn advies kon komen zonder contact op te nemen met de behandelende artsen van 

verzoekster. Verzoekster toont ook niet aan dat het advies van de ambtenaar-geneesheer ingaat tegen 

de bevindingen van haar behandelende artsen. Er blijkt ook niet welk belang verzoekster heeft bij haar 

betoog, nu zij geen stukken voorlegt dat zij sinds15 december 2011 nog een behandeling volgt/behoeft. 

Er blijkt aldus evenmin dat een contactname met de behandelende artsen van verzoekster nog enige 

nieuwe dienstige informatie had opgeleverd. Er kan in deze situatie niet worden aangenomen dat er op 

de ambtenaar-geneesheer een verplichting rustte voortvloeiende uit de zorgvuldigheidsplicht om alsnog 

verdere informatie in te winnen van de behandelende artsen/specialisten van verzoekster. 

 

De uiteenzetting van verzoekster laat dan ook niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is 

gegrond op een foutieve feitenvinding of is genomen op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding 

van de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding beschikt. 

 

Verzoekster geeft verder nog aan een schending van de hoorplicht in het raam van de 

zorgvuldigheidsplicht te willen aanvoeren, aangezien zij stelt dat haar niet direct en persoonlijk om 

inlichtingen gevraagd werd of haar niet de gelegenheid geboden werd stukken over te leggen die haar 

voorstelling van de feiten of van haar toestand geloofwaardig maken. De Raad benadrukt evenwel dat 

verzoekster de kans had om de vereiste toelichtingen te verstrekken in haar aanvraag om tot een verblijf 

gemachtigd te worden en dat zij deze aanvraag met alle nodige (medische) stukken kon onderbouwen. 

Verzoekster houdt derhalve ten onrechte voor dat zij niet de kans had om haar standpunt te 

verduidelijken.  

 

Een schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht of van de 

zorgvuldigheidsplicht of de hoorplicht, op zich en in combinatie met het zorgvuldigheidsbeginsel, kan 

niet worden weerhouden.  

 

4.2.3. Waar verzoekster – naast de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel – nog de 

schending van een ander beginsel van behoorlijk bestuur aanvoert, stelt de Raad vast dat dit onderdeel 

van het middel onontvankelijk is daar het aan verzoekster toekomt klaar en duidelijk te specificeren 

welke beginselen van behoorlijk bestuur zij geschonden acht (RvS 22 november 2005, nr. 151.540). 

 

Het enige middel is, in zoverre het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

5. Korte debatten 

 

Verzoekster heeft geen 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 verworpen.  

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig februari tweeduizend dertien 

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 

 

 


