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 nr. 200 740 van 6 maart 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten P. VAN ASSCHE en E. LEWYLLIE 

Koning Albertlaan 128 

9000 GENT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oezbeekse nationaliteit te zijn, op 26 februari 2016 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 22 januari 2016 waarbij 

een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 1 maart 2016 met refertenummer  X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 januari 

2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat P. VAN ASSCHE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, 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. Op 2 november 2013 dient verzoekster een eerste aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Op 28 

november 2013 wordt deze aanvraag ontvankelijk verklaard. Op 28 april 2014 neemt de gemachtigde 
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van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een 

beslissing waarbij deze aanvraag van 2 november 2013 ongegrond wordt verklaard. Het beroep 

hiertegen ingediend wordt door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) verworpen 

bij arrest nr. 179 600 van 16 november 2016. 

 

1.2. Op 13 november 2015 dient verzoekster een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

1.3. Op 22 januari 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de aanvraag van 13 

november 2015 in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond 

wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 13.11.2015 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

G.N. 

nationaliteit: Oezbekistan 

(…) 

 

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, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch 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. 

 

De aangehaalde medische elementen werden niet weerhouden door de arts-adviseur (zie medisch 

advies dd. 21.01.2016 onder gesloten omslag in bijlage). 

 

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).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, 

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

bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Het middel 

wordt als volgt toegelicht:  

 

“A. Schending van artikel 9ter Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 iuli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen  

 

Artikel 9ter §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt: ' 

 

"De in België verblijvende vreemdeîing 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 
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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." 

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid, Vreemdelingenwet houdt duidelijk twee mogelijkheden in wat betreft de 

ziekte van de betrokkene: de ziekte houdt een reëel risico voor zijn leven of fysieke integriteit in, of zij 

houdt een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling door een gebrek aan 

adequate behandeling in het land van herkomst in. 

 

De duidelijke bewoordingen van deze bepaling, waarin de twee mogelijkheden naast elkaar zijn 

geplaatst, vergen geen nadere interpretatie en laten geenszins toe te besluiten dat de tweede 

mogelijkheid, zijnde een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling door een gebrek 

aan adequate behandeling in het land van herkomst, afhankelijk is van de eerste mogelijkheid, met 

name een reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit van de betrokkene. 

 

De toepassingsvoorwaarden van art. 9ter Vreemdelingenwet zijn ruimer dan die van art. 3 EVRM, dat 

een vergevorderd, kritiek, dan wel terminaal of levensbedreigend stadium van de aandoening van de 

betrokkene vergt (RvS., 28 november 2013, Belgische Staat t. X, nr. 225.632). 

 

Beide mogelijkheden moeten los van elkaar in beschouwing genomen worden in het advies van de. 

adviserend-geneesheer. Slechts indien beide gevallen negatief geadviseerd worden, kan besloten 

worden tot ongegrondheid van de aanvraag. 

 

 In casu baseerde de adviserend-geneesheer zijn ongunstig advies slechts op de overweging dat er 

Oezbekistan, verzoeksters land van herkomst, "[Voor alle nodige behandelingen (...) ook over de nodige 

specialisten [beschikt], zoals blijkt uit de hieronder vermelde informatie, zodat deze aandoening se en 

gevaar kan betekenen voor het leven of fysieke integriteit, zodat er bijgevolg geen risico ov een 

onmenselijke of vernederende behandeling bestaat" […] 

 

Duidelijk maakte de adviserend-geneesheer geen onderscheid tussen beide wettelijke mogelijkheden, 

namelijk (1) enerzijds het geval waarin een persoon té ernstig ziek is om de reis terug naar zijn land van 

herkomst te maken, in die zin dat dit een reëel gevaar voor diens leven en/of fysieke integriteit zou 

betekenen, en (2) anderzijds het geval waarin een persoon desgevallend wel de terugreis kan maken, 

maar in zijn land van herkomst niet de vereiste behandeling en zorg zou kunnen krijgen, en aldaar 

blootgesteld zou worden aan een onmenselijke of vernederende behandeling. 

 

In zijn advies stelt de adviserend-geneesheer vast dat Oezbekistan over alle nodige behandelingen en 

over de nodige specialisten beschikt zodat de aandoening van verzoekster geen reëel gevaar kan 

betekenen voor het leven of de fysieke integriteit, zodat er bijgevolg geen risico op een onmenselijke of 

onredelijke behandeling bestaat. 

 

De adviserend-geneesheer koppelt de 'vaststelling' dat er in hoofde van verzoekster geen reëel gevaar 

voor haar leven of fysieke integriteit bestaat, gézien het voorhanden zijn van de nodige behandelingen 

en specialisten in haar land van herkomst, aan het gevolg dat er evenmin een risico op onmenselijke of 

onredelijke behandeling bestaat. 

 

Deze 'vaststelling' betreft echter slechts louter en alleen de tweede mogelijkheid zoals beschreven in 

artikel 9ter §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, namelijk de hypothese waarbij de betrokkene zich in 

de mogelijkheid bevindt om te reizen naar haar land van herkomst om aldaar de nodige behandeling en 

zorg te kunnen verkrijgen. 

Gelet op bovenstaande rechtspraak, moet ook de eerste mogelijkheid van artikel 9ter, §1, eerste lid 

Vreemdelingenwet autonoom onderzocht worden. Immers, de betrokkene moet zich eerst en vooral in 

de mogelijkheid bevinden om de reis naar het land van herkomst te kunnen ondernemen, quod non in 

casu. 

 

Daarmee schendt de bestreden beslissing artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet en de 

artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurs-

handelingen. 

 

Immers, ingevolge artikel 3 van de Formele Motiveringswet moet "de opgelegde motivering in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet 

afdoende zijn." 
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Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen (RvS., 24 november. 2008, 

Soens,nr. 188.1.52). 

 

In casu wordt. de bestreden beslissing manifest niet gedragen door de motivering, meer bepaald het 

advies van de adviserend-geneesheer waarop zij gesteund is, gelet op het totale ontbreken van enige 

overwegingen aangaande de al of niet mogelijkheid van verzoekster om de reis naar Oezbekistan te 

maken, gelet op haar actuele gezondheidstoestand. 

 

Het middel is gegrond. 

 

De bestreden beslissing moet nietig verklaard worden. 

  

B. Schending van de materiële motiveringsplicht aïs algemeen beginsel van behoorlijk bestuur  

 

Uit het .advies van de adviserend-geneesheer blijkt niet dat hij rekening heeft gehouden met het geheel 

van de aangevoerde medische argumenten. Dit maakt tevens een schending uit van de materiële 

motiveringsplicht (RvV. 5 januari 2015, nr. 135.814). 

 

In zijn verslag motiveert hij, wat betreft de mogelijkheid om te reizen: 

 

Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische dossierstukken blijkt. niet dat er bij 

de betrokkene sprake is van een actuele strikte medische contra- indicatie om te reizen noch noodzaak 

tot mantelzorg.  

 

In het motiverend gedeelte van het advies d.d. 21 januari 2015, waarop de bestreden beslissing 

integraal gesteund is, wordt met geen woord gerept over de medische toestand waarin verzoekster zich 

momenteel bevindt; en wordt er derhalve op geen enkele manier onderzocht of zij wel in, staat is de reis 

naar Oezbekistan te ondernemen. Het advies van de adviserend-geneesheer beslaat derhalve geen 

afdoende basis opdat de verweerster een weloverwogen, zorgvuldige en gemotiveerde beslissing kon 

nemen, hetgeen haar echter niet tegengehouden heeft toch een - ongegronde - beslissing te nemen. 

 

Evenwel, uit de verschillende medische attesten en brieven van de behandelende artsen blijkt duidelijk 

dat verzoekster niet in staat is te reizen, zonder dat dit een reëel gevaar voor haar leven of fysiéke 

integriteit zou betekenen. Zij ondergaat op heden immers een bijzonder intense radiothérapie, hetgeen 

de nodige bijwerkingen heeft voor de mentale en. fysieke toestand van verzoekster, zoals onder meer 

gevaarlijk hoge koorts. 

 

Bovendien gaf de behandelend arts dr. DEDRYE in haar brief d.d. 19 november .2015 uitdrukkelijk aan 

dat verzoekster niet mag reizen. 

 

Evenmin werd rekening gehouden met het feit dat verzoekster nog steeds niet hersteld is van haar 

heupbeenbreuk en amper 50 meter ver kan stappen. Hoe zou zij, alleen, de reis van België naar 

Oezbekistan moéten ondernemen, gepakt en geladen, slecht te been en fysiek en mentaal bijzonder 

broos ingevolge de intense chemokuren? 

 

Hiermee werd geenszins rekening gehouden in het verslag van de adviserend-geneesheer, noch in de 

bestreden beslissing. 

Bovendien. ' verwijst de adviserend-geneesheer in zijn verslag naar de medische voorgeschiedenis van 

verzoekster en een eerder ingediende aanvraag tot verblijf op grond van artikel 9ter d.d. 2 november 

2013, waarin de desbetreffende adviseur-geneesheer verklaart dat "betrokkene wel behandeling nodig 

[heeft] voor haar angor pectoris (cardioloog) en het angstprobleem (psychiater). " (Verslag d.d. 22 april 

2014 van dr. TAVERMER, arts-adviseur, die bijgevoegd wordt als stuk 8).  

 

Ondanks de uitdrukkelijké verwijzing naar medische voorgeschiedenis, wat impliceert dat de betrokken 

adviseur-geneesheer van deze op de hoogte was,- wordt in geen enkele mate nader onderzocht of 

verzoekster actueel nog steeds lijdt onder bovenvermelde aandoeningen, nog minder of het eventuele 

gebrek aan behandeling een gevaar zou kunnen inhouden voor haar fysieke integriteit. Ook dit maakt 

een schending van de materiële motiveringsplicht uit (RvV. 19 december 2013, nr. 116.096). 
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C. Schending van de zorgvuldigheidsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel kan omschreven worden als çen algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 

dat de overheid verplicht zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te 

zorgen dat de feitelijke en juridische . aspecten van het dossier deugdelijk geïnventariseerd en 

gecontroleerd worden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen en de betrokken 

belangen zorgvuldig inschat en afweegt, derwijze dat particulière belangen niet nodeloos worden 

geschaad. 

 

De advisérend-geneesheer stelt in zijn verslag gemakshalve: 

 

"Het lijkt ook erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Oezbekistan - het land waar zij tenslotte bijna 70 jaar 

verbleef- geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie zij terecht zou kunnen voor 

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

hulp." 

 

Uit geen enkele informatie in het dossier mag dit echter blijken. Integendeel heeft de dochter van 

verzoekster uitdrukkelijk aangegeven dat verzoekster in Oezbekistan geen enkel familielid meer 

resteert, en zij evenmin kan steunen op andere goede vrienden. 

 

Het komt niet aan de adviserende arts toe, gratuit te betwisten wat de verzoekster en haar familie 

beweren, tenzij dit bewezen is. 

 

Bij gebreke aan voldoende informatie om haar 'stelling' te staven, en bij gebreke aan nader onderzoek 

hieromtrent, geeft de bestreden beslissing blijk van een onzorgvuldig onderzoek, waarmee de 

zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsplicht samen geschonden zijn (RvV. 7 mei 2015, nr. 144.987). 

 

Verder betekent een correcte naleving van het zorgvuldigheidsbeginsel dat aan de beslissing een 

nauwgezette belangenafweging ten grondslag moet liggen (RvS. van 18 december 2008, nr. 188.987). 

 

In casu werd geen rekening gehouden met alle beschikbare informatie, minstens werden niet alle 

elementen en belangen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. 

 

De adviserend-geneesheer moest er immers van op de hoogte zijn dat verzoekster zou lijden aan bij 

werkingen van de lopende chemobehandeling; 

 

Evenmin werd rekening gehouden met hetgeen uitdrukkelijk verklaard door de behandelend arts dr. 

DEDRYE in haar brief d.d. 19 november.2015, dat reizen tegenaangewezen is gezien de gezondheids-

toestand van verzoekster. 

 

Bij twijfel had de adviserend-geneesheer minstens bijkomend onderzoek moeten uitvoeren, om zich 

voldoende informatie te verschaffen opdat hij met kennis van zaken zou kunnen oordelen over het 

concrete geval. 

 

Nergens uit het advies blijkt de kwalificatie van de adviserende arts om oncologische verslagen van de 

geneesheren specialisten tegen te spreken. Zijn competentie mag dan ook niet even hoog worden 

ingeschat als die van de behandelende artsen. 

 

Tot slot begeeft de arts zich (zie verslag) ook op het juridische vlak. Deze juridische overwegingen van 

de arts zijn niet zorgvuldig gezien hij geen enkele bevoegdheid heeft om hierover te adviseren. De 

bestreden beslissing die hierover geen kritische bedenkingen of motivering meegeeft is onzorgvuldig nu 

zij het juridische werk overlaat aan een arts. 

 

Het middel is gegrond.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voormelde wetsbepalingen verplichten de 

overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 
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grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde 

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 6 

september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de 

ongegrondheid van de aanvraag wordt besloten. 

 

In de motieven van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet “zoals vervangen door Artikel 187 van de wet van 29 december 

2010 houdende diverse bepalingen”, dat luidt 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. 

[…]” 

 

Tevens bevat de beslissing een motivering in feite. Er wordt gesteld dat de aangehaalde medische 

elementen niet kunnen worden weerhouden als grond om een verblijfsmachtiging toe te kennen in toe-

passing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, waarbij wordt verwezen naar het medisch advies van 

21 januari 2016 dat in gesloten omslag aan de bestreden beslissing werd gevoegd.  

 

Dit medisch advies, dat aan de thans bestreden beslissing ten grondslag ligt, wordt derhalve geacht 

integraal deel uit te maken van de motieven van deze beslissing en luidt als volgt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor medische evaluatie van de gezondheidstoestand aangehaald door 

genoemde persoon in het kader van haar vraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend 

op 13.11.2015. 

 

Ik wil u er op wijzen dat er reeds een medisch advies werd verstrekt door Dr. Tavernier op 22.04.2014 in 

een eerdere aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9 ter d.d. 02.11.2012 

 

I. Medische voorgeschiedenis + voorgelegde medische attesten: 

Door de betrokkene werden de volgende medische getuigschriften voorgelegd ter staving van de 

aanvraag: 

• 14/10/2015,21/10/2015,4/11/2015,30/10/2015,3/11/2015,4/11/2015,4/1172015, dr.D, betrokkene wordt 

behandeld wegens een mama carcinoom links met + klieren. Zij ondergaat een heelkundige ingreep. 

Alsook radiotherapie. 

 

Er wordt een behandeling opgestart met Tamoxifène. 

 

II. Analyse van dit medisch dossier leert mii het volgende: 

Bij deze 70-jarige vrouw werd een borsttumor aangetroffen ter hoogte van de linker borst. 

Er werd bij haar reeds een operatie, met goed succes, uitgevoerd, alsook een radiotherapie. 

Als nabehandeling wordt een chemotherapie voorgesteld met Tamoxifène. 

Voor alle nodige behandelingen beschikt Oezbekistan ook over de nodige specialisten, zoals blijkt uit de 

hieronder vermelde informatie, zodat deze aandoening geen gevaar kan betekenen voor het leven of 

fysieke integriteit, zodat er bijgevolg geen risico op een onmenselijke of vernederende behandeling 

bestaat Wat de behandeling betreft die toegepast wordt in het herkomstland moet opgemerkt worden 

dat deze onder de verantwoordelijkheid valt van de plaatselijke specialisten die uiteraard de beste 

middelen uit hun arsenaal waarover zij beschikken zuilen inzetten en de mogelijkheden verschillen 

uiteraard volgens de goedkeuring en terugbetaling in het land van herkomst door het ministerie van 

volksgezondheid, dat in fine verantwoordelijk is voor de waarde en de kost van gezondheidszorg en een 

respectvol en zorgvuldig omspringen ermee . 

Volgens de jurisprudentie van het Europees hof van de rechten van de mens, die in deze materie 

doorslaggevend is 1, is het voldoende dat de betrokkene in haar land van herkomst medische 

verzorging kan bekomen en wordt er niet vereist dat deze ginds van hetzelfde niveau als in België zou 

moeten zijn 2. Dat er wel degelijk behandelingen en opvolgingsmogelijkheden zijn in het land van 

herkomst wordt aangetoond door onderstaande beschikbaarheidsstudie. 
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III. Beschikbaarheid van de behandeling: 

Voor de behandeling en opvolging van borstkanker zijn er in het herkomstland Oezbekistan voldoende 

behandelings-en opvolgingsmogelijkheden, bijgevoegd in het administratief dossier. 

Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene). 

De informatie is afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is 3: 

 

REQUEST FORM Medicai Advisors' Office BMA, IMMIGRATION AND NATURALISATION SERVICE, - 

THE NETHERLANDS-REQUEST NUMBER: 7618 - Country: Oezbekistan FROM : Medicai Advisors' 

Office TO: Local Medical Doctor (confidential) 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat borstkanker onder meer kan verzorgd worden in het 

bijgevoegde centrum in Tasjkent 

 

Men kan dus stellen dat betrokkene zonder probleem kan behandeld worden in haar herkomstland. 

 

IV. Mogelijkheid tot reizen en mantelzorg: 

Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische dossierstukken blijkt niet dat er bij 

de betrokkene sprake is van een actuele strikte medische contra-indicatie om te reizen noch noodzaak 

tot mantelzorg. 

 

V. Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst / terugname: 

 

Dusdanig stelt zich de vraag naar de toegankelijkheid van de benodigde zorgen in het herkomstland van 

betrokkene, zijnde Oezbekistan. 

 

Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel op basis van hét feit dat de toegankelijkheid van de 

behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen afgegeven 

worden. Naast de verificatie van demogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het land 

waar de aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag uitgevoerde evaluatie 

ook plaats op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze behandelingen. Rekening  

houdend met de organisatie en de middelen van elke staat 

 

Het gaat er niet om zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is 

met het systeem dat in België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht 

zou worden toegekend aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder 

goede kwaliteit zou zijn dan het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de 

belangrijkste doelstelling van de verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk 

zich ervan verzekeren dat deze zorgverlening in haar land van herkomst of het land waar zij verblijft 

toegankelijk is voor de aanvrager. 

 

Vanaf de leeftijd van 55 jaar en 20 jaar te hebben gewerkt, hebben vrouwen recht op een pensioen in 

Oezbekistan. Indien betrokkene hiervoor niet in aanmerking zou komen, kan ze nog terugvallen op een 

sociaal pensioen. Gezien haar leeftijd heeft betrokkene recht op gratis tertiaire zorg en gezien haar 

aandoening heeft betrokkene recht op gratis medicatie bij een ambulante verzorging.5 Het lijkt ook erg 

onwaarschijnlijk dat betrokkene in Oezbekistan— het land waar zij tenslotte bijna 70 jaar verbleef- geen 

familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie zij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en 

hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar/ of voor (tijdelijke) financiële hulp. Betrokkene haalt 

aan dat ze in België wordt gesteund door haar dochter, niets weerhoudt haar om betrokkene verder 

financieel te ondersteunen in het land van herkomst indien dit nodig zou zijn. 

 

Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient nogmaals verwezen te worden naar de 

rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en 

dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene geen reden is om te 

besluiten tot een schending van artikel 3 van het E.V.R.M. (Arrest RW nr. 81574 van 23 mei 2012) 

 

VI. Conclusie: 

Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de 

noodzakelijke medische zorgen bestaan in het herkomstland. 
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Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat de aangetroffen tumor geen 

reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling 

beschikbaar is in Oezbekistan, vanuit medisch standpunt is er dan ook geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het herkomstland. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland, Oezbekistan. in de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben” 

 

Aldus blijkt dat de motieven in rechte en in feite van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen worden gelezen zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft deze beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover 

zij in rechte beschikt. Daarmee is voldaan aan de voornaamste doelstelling van de formele motiverings-

plicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen.  

 

2.3. Uit het bepaalde in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet volgt dat een aanvraag om 

machtiging tot verblijf om medische redenen van toepassing is op twee onderscheiden gevallen, met 

name: 

(1) een ziekte die een reëel risico vormt voor het leven of de fysieke integriteit van de aanvrager, of 

(2) een ziekte die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst.  

 

Concreet houdt artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in dat er enerzijds gevallen zijn van een 

vreemdeling die actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar 

oplevert voor zijn fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de 

fysieke integriteit moet imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. 

Anderzijds is er het geval van de vreemdeling bij wie er actueel geen reëel risico is voor diens leven of 

fysieke integriteit en die dus in principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling 

voorhanden is voor zijn ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het 

risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval 

geen acute levensbedreigende ziekte, er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de 

ingeroepen ziekte of aandoening (cf. RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073).  

 

Voorts bepaalt artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet het volgende:  

 

“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.” 

 

De arts-adviseur beschikt bij het beoordelen van het in artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet 

genoemde risico over een ruime beoordelingsbevoegdheid.  

 

2.4. In een eerste onderdeel van het enige middel meent verzoekster dat de eerste mogelijkheid onder 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet niet autonoom werd onderzocht, met name of zij zich in de 

mogelijkheid bevindt om de reis naar het land van herkomst te kunnen ondernemen, quod non in casu. 

Verzoekster meent aldus dat de motivering niet afdoende is “gelet op het totale ontbreken van enige 

overwegingen aangaande de al of niet mogelijkheid van verzoekster om de reis naar Oezbekistan te 

maken, gelet op haar actuele gezondheidstoestand”.  

 

2.5. Vooreerst merkt de Raad op dat in het medisch advies niet kan worden gelezen dat de arts-

adviseur ontkent dat verzoekster lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit. Integendeel in het advies erkent de arts-adviseur dat verzoekster wegens een 

borsttumor een heelkundige ingreep heeft ondergaan alsook radiotherapie. Verder betwist de arts-

adviseur niet dat verzoekster een nabehandeling met chemotherapie en verdere opvolging behoeft.  

Hij onderzoekt vervolgens de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de nodig geachte behande-

ling en opvolging in het land van herkomst, in casu Oezbekistan, hetgeen leidt tot een positief resultaat. 

Verder oordeelt de arts-adviseur uitdrukkelijk dat “Op basis van de ter staving van de aanvraag 

voorgelegde medische dossierstukken [niet] blijkt (…) dat er bij de betrokkene sprake is van een actuele 

strikte medische contra-indicatie om te reizen noch noodzaak tot mantelzorg.” 
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Gelet op al deze vaststellingen, concludeert de arts-adviseur:  

1. “Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de 

noodzakelijke medische zorgen bestaan in het herkomstland.” 

én  

2. “Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat de aangetroffen tumor 

geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling 

beschikbaar is in Oezbekistan, vanuit medisch standpunt is er dan ook geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het herkomstland.” 

 

Uit het geheel van de motieven in het advies kan bijgevolg genoegzaam worden vastgesteld dat de arts-

adviseur elk van de twee hypothesen onder artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet op 

kenbare wijze heeft onderzocht en vervolgens heeft geconcludeerd dat verzoekster zich niet bevindt in 

één van de gevallen waarin artikel 9ter van toepassing is. Verder kan worden vastgesteld dat de arts-

adviseur wél uitdrukkelijk de mogelijkheid tot reizen heeft onderzocht en daarover heeft gemotiveerd, in 

tegenstelling tot wat verzoekster beweert. 

 

Verzoeksters betoog vindt dan ook geen steun in de motieven van het advies en mist feitelijke 

grondslag. De Raad stelt overigens vast dat verzoekster in het eerste onderdeel van het middel geheel 

niet ingaat op de concrete motieven over de mogelijkheid tot reizen, noch betwist zij dat de benodigde 

behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst.  

 

Een miskenning van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt niet. Evenmin slaagt verzoekster erin 

aan te tonen dat de bestreden beslissing niet afdoende werd gemotiveerd in het licht van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet of “manifest niet gedragen” wordt door de motivering in het medisch advies. Een 

schending van de artikelen 2 en 3 van voormelde wet van 29 juli 1991 wordt niet aangenomen. 

 

2.6. In een tweede onderdeel van het middel voert verzoekster de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht.  Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid 

van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze 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). 

Zij houdt voor dat met geen woord wordt gerept over de medische toestand waarin zij zich momenteel 

bevindt en op geen enkele manier wordt onderzocht of zij in staat is de reis naar Oezbekistan te 

ondernemen.  

 

2.7. Uit het medisch advies en het administratief dossier blijkt dat de arts-adviseur rekening heeft 

gehouden met alle medische getuigschriften die werden voorgelegd ter staving van de medische 

verblijfsaanvraag van 13 november 2015. Op grond van die medische stukken heeft de arts-adviseur, 

die als enige bevoegd is voor de beoordeling van de in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet vermelde 

risico’s, geoordeeld dat: “Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische 

dossierstukken [niet] blijkt (…) dat er bij de betrokkene sprake is van een actuele strikte medische 

contra-indicatie om te reizen noch noodzaak tot mantelzorg.” 

Hieruit blijkt dat de arts-adviseur op kenbare wijze heeft onderzocht of de gezondheidstoestand van 

verzoekster actueel toelaat dat zij kan reizen.  

 

Verzoekster betoogt dat uit verschillende medische attesten en brieven zou blijken dat zij niet in staat is 

te reizen. De Raad wijst er nogmaals op dat de arts-adviseur bij de beoordeling van medische verblijfs-

aanvragen op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet een ruime beoordelingsbevoegdheid 

heeft. De Raad onderzoekt met name enkel of de arts-adviseur op zorgvuldige wijze en in redelijkheid is 

gekomen tot de gedane vaststelling van de feiten en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn 

die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Het is evenwel aan verzoekster om met concrete elementen 

aan te tonen dat in haar specifieke geval een onzorgvuldige, onjuiste of kennelijk onredelijke 

beoordeling van haar verblijfsaanvraag voorligt. Verzoekster duidt echter niet concreet aan uit welk van 

de “medische attesten en brieven”, gevoegd aan de medische verblijfsaanvraag van 13 november 2015, 

dan wel zou moeten blijken dat zij niet in staat is te reizen. Het is niet aan de Raad om uit zulk algemeen 

en summier betoog zelf te deduceren welke voorliggende gegevens de arts-adviseur zou hebben 

miskend. Zij laat dan ook na om in concreto een onzorgvuldig of kennelijk onredelijk handelen of een 

beoordeling in strijd met de stukken van het dossier aan te tonen.  
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Verzoekster verwijst naar een brief van 19 november 2015 waarin haar behandelende arts uitdrukkelijk 

zou hebben aangegeven dat zij niet kan reizen. De Raad stelt vast dat deze brief, die verzoekster heden 

voegt aan haar verzoekschrift, niet werd toegevoegd aan de medische verblijfsaanvraag van 13 

november 2015. De brief van 19 november 2015 wordt zelfs niet vermeld in de “inventaris der stukken” 

zoals opgenomen op de laatste pagina van de aanvraag van 13 november 2015, wat niet onlogisch is 

daar de brief dateert van na de aanvraag van 13 november 2015. Verder blijkt uit het administratief 

dossier dat verzoekster haar aanvraag niet heeft aangevuld of geactualiseerd. De Raad benadrukt 

hierbij dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie 

van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om 

deze beslissing te nemen. Dit betekent derhalve dat de stukken waarop het bestuur zich kan baseren 

voor het nemen van de bestreden beslissing zich in het administratief dossier moeten bevinden, of ten 

laatste voor de bestreden beslissing aan het bestuur moeten worden overgemaakt. De Raad kan enkel 

vaststellen dat er geen spoor van de brief van 19 november 2015 terug te vinden is in de stukken van 

het administratief dossier. Verzoekster toont ook niet aan dat deze brief tijdig werd overgemaakt. 

Bijgevolg wordt niet aannemelijk gemaakt dat de gemachtigde rekening moest houden met deze brief 

van 19 november 2015 en deze in zijn beoordeling over de mogelijkheid tot reizen moest betrekken.  

 

Ten slotte stelt verzoekster dat zij nog steeds niet is hersteld van haar heupbeenbreuk. Zij wijst er op dat 

de arts-adviseur in zijn medisch advies van 21 november 2016 verwijst naar de eerder ingediende 

medische verblijfsaanvraag van 2 november 2013 en haar medische voorgeschiedenis in het kader van 

een angstprobleem en angor pectoris. Verzoekster klaagt aan dat de arts-adviseur in het kader van de 

medische verblijfsaanvraag van 13 november 2015 niet heeft onderzocht of zij actueel nog lijdt aan deze 

aandoeningen. De Raad stelt vooreerst vast dat de eerste medische verblijfsaanvraag van 2 november 

2013 door de gemachtigde op 28 april 2014 ongegrond werd verklaard op grond van het medisch advies 

van 22 april 2014. In dit medisch advies stelde de arts-adviseur vast dat de benodigde orthopedisten, 

cardiologen en psychiaters beschikbaar zijn in Oezbekistan om verzoekster op te volgen, de nodige psy-

chische medicatie beschikbaar is om het angstprobleem van verzoekster behandelen en nitroglycerine 

vrij beschikbaar is in de apotheek zodat haar angor pectoris kan worden behandeld. De benodigde 

behandeling en opvolging bleek tevens toegankelijk. Ten slotte oordeelde de arts-adviseur dat 

verzoekster kan reizen en geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen. Het beroep dat 

tegen de ongegrondheidsbeslissing van 28 april 2014 werd ingediend, werd door de Raad verworpen bij 

arrest nr. 179 600 van 16 december 2016. 

De Raad benadrukt vervolgens dat de bewijslast bij het indienen van een aanvraag bij de aanvrager zelf 

rust, die alle elementen moet bijbrengen die hij nuttig acht om zijn aanvraag te rechtvaardigen, en dit in 

het licht van de bepalingen waarop hij zich beroept en die hij derhalve wordt geacht te kennen. De 

zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid geldt in het kader van een wederkerig 

bestuursrecht evenzeer voor de rechtsonderhorige (cf. RvS 28 april 2008, nr. 182.450).  

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster haar medische verblijfsaanvraag van 13 november 

2015 enkel heeft gesteund op haar borstkanker. Zij heeft met geen enkel wordt gerept over haar heup-

beenbreuk of haar angstprobleem of angor pectoris noch heeft zij deze aandoeningen geactualiseerd 

aan de hand van medische stukken. Verzoekster heeft in het kader van haar medische verblijfsaanvraag 

van 13 november 2015 enkel medische stukken heeft voorgelegd die betrekking hebben op borstkanker 

en die vervolgens allen werd beoordeeld door de arts-adviseur, hetgeen zij niet betwist. Verzoekster kan 

haar eigen in gebreke blijven niet zonder meer afwentelen op de arts-adviseur die er bovendien enkel 

toe is gehouden om een beoordeling te maken van “de in het medisch getuigschrift vermelde ziekte, 

haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling”. Het betoog dat de arts-adviseur diende 

te verwijzen naar een medische problematiek die (i) niet voorwerp was van de medische verblijfsaan-

vraag van 13 november 2015 en de daarbij gevoegde medische stukken, die (ii) reeds werd beoordeeld 

in het kader van een vorige medische verblijfsaanvraag en (iii) niet werd geactualiseerd, faalt dan ook 

naar rechte.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aangetoond.  

 

2.8. In een derde onderdeel van het middel voert verzoekster de schending aan van het zorgvuldig-

heidsbeginsel.  

 

Verzoekster uit kritiek tegen het motief waarbij de arts-adviseur het onwaarschijnlijk acht dat zij in 

Oezbekistan geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie zij terecht kan voor tijdelijke 

opvang en hulp bij het doen verstrekken van de nodige zorgen aldaar/of voor tijdelijke financiële hulp.  

De Raad stelt evenwel vast dat verzoekster zich richt tot een overtollig motief, zodat dit niet kan leiden 

tot de onwettigheid van de bestreden beslissing.  
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In het medisch advies stelt de arts-adviseur immers vast dat er geen noodzaak tot mantelzorg is, dat 

verzoekster recht heeft op een pensioen en zo niet kan terugvallen op een sociaal pensioen, dat zij 

recht heeft op gratis tertiaire zorg en gratis medicatie bij een ambulante verzorging en dat zij een 

dochter heeft die haar verder financieel kan steunen in het land van herkomst indien nodig, zoals haar 

dochter voor haar komst naar België reeds deed. Verzoekster gaat geheel niet in op deze concrete 

motieven die betrekking op de toegang tot sociale zekerheid, tot sociale bijstand alsook tot gratis 

gezondheidszorgen en de verderzetting van de financiële hulp door haar dochter. Nu verzoekster deze 

concrete motieven niet betwist of weerlegt, toont zij niet aan welk belang zij heeft bij het voormeld 

betoog en maakt zij niet aannemelijk dat zij alsnog een beroep zal moeten doen op familie, vrienden of 

kennissen voor tijdelijk opvang en hulp of voor tijdelijke financiële hulp.  

 

In zoverre verzoekster terug verwijst naar de brief van 19 november 2015 waaruit zou blijken dat reizen 

tegenaangewezen is, volstaat het te verwijzen naar wat reeds werd besproken onder punt 2.7. 

 

Waar verzoekster stelt dat de kwalificatie van de arts-adviseur niet blijkt om de oncologische verslagen 

van behandelende geneesheer-specialisten tegen te spreken, merkt de Raad op dat de arts-adviseur 

niet van een bijzondere expertise of specialisatie blijk dient te geven om de voorgelegde medische 

stukken  te beoordelen. Evenmin is hij verplicht om zich met een gespecialiseerd arts in verbinding te 

stellen, enkel omdat het standaard medisch getuigschrift door een geneesheer-specialist is opgesteld. 

Door zulks toch als vereiste te stellen voor een behoorlijke feitenvinding of behoorlijk bestuur, miskent 

verzoekster de in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet vastgelegde adviesbevoegdheid van de arts-

adviseur en voegt zij in wezen aan die bepaling voorwaarden toe die niet in de wet zijn voorzien (RvS 6 

november 2013, nr. 225.353). 

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet bepaalt verder dat de arts-adviseur “indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen”. Uit de memorie van 

toelichting bij de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de Vreemdelingenwet waarbij artikel 9ter 

in de Vreemdelingenwet werd ingevoerd wordt trouwens uitdrukkelijk aangegeven dat geen bijkomend 

onderzoek of advies vereist is “indien de medische toestand van betrokkene op een duidelijke wijze 

vastgesteld kan worden op basis van het dossier van betrokkene” (Parl.St. Kamer, nr. 2478/001, 35). Dit 

houdt in dat de arts-adviseur niet verplicht is om steeds een vreemdeling, die verzoekt om op basis van 

gezondheidsredenen tot een verblijf te worden gemachtigd, zelf te onderzoeken of bijkomend advies in 

te winnen maar enkel indien hij dit noodzakelijk acht. In artikel 9ter van de Vreemdelingenwet kan geen 

plicht worden gelezen tot onderzoek van de vreemdeling. De keuze om de vreemdeling te onderzoeken 

of bijkomend advies in te winnen, behoort tot de autonome appreciatie van de arts-adviseur. Het is hem 

aldus toegestaan om zich voor zijn advies louter te baseren op de neergelegde medische attesten 

zonder een eigen medisch onderzoek te voeren. Deze beoordeling komt enkel de arts-adviseur toe.   

Verzoekster toont op geen enkele wijze aan dat de arts-adviseur, gelet op de medische stukken die zij 

heeft voorgelegd, alsnog niet voldoende zou zijn geïnformeerd om tot een gefundeerd advies te kunnen 

komen. De Raad stelt vast dat verzoekster verder op geen enkele wijze concretiseert hoe een 

persoonlijk onderzoek of bijkomend advies tot een andere beoordeling van het voorgelegde medisch 

dossier had kunnen leiden.  

 

Ten slotte stelt verzoekster nog dat de arts-adviseur zich op “het juridisch vlak” begeeft, maar dit betoog 

faalt daar enkel blijkt dat de arts-adviseur op grond van zijn beoordelingsbevoegdheid, zoals omschre-

ven in artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet, een advies heeft gegeven over 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”.   

 

Verzoekster toont niet aan dat de arts-adviseur zijn advies niet zorgvuldig heeft voorbereid, noch dat de 

arts-adviseur met miskenning van de voorliggende gegevens of op grond van een incorrecte 

feitenvinding tot zijn besluit is gekomen. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt niet.  

 

2.9. Gelet op wat hierboven werd besproken besluit de Raad dat evenmin is aangetoond dat de 

gemachtigde, op basis van het medisch advies dat integraal deel uitmaakt van de bestreden beslissing, 

op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze of met miskenning van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet de medische verblijfsaanvraag van 13 november 2015 ongegrond heeft verklaard. 

 

Het enige middel is ongegrond en kan geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing.  
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3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes maart tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


