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 nr. 205 015 van 7 juni 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. BOURGEOIS 

Avenue Cardinal Mercier 82 

5000 NAMUR 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

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

16 juni 2016 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 12 

april 2016 waarbij een 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 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 21 juni 2016 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 12 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 mei 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat. A. BOURGEOIS, 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat A. COENE, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoekers dienen op 3 mei 2011 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).  

 

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

Armoedebestrijding verklaart de verblijfsaanvraag zoals bedoeld in punt 1.1. op 19 mei 2011 

ontvankelijk.  

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 12 april 2016 een beslissing waarbij de verblijfsaanvraag zoals bedoeld in punt 1.1. 

ongegrond wordt verklaard. Deze beslissing, die verzoekers op 23 mei 2016 ter kennis wordt gebracht, 

luidt als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 3.5.2011 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

[…] 

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 19/5/2011, 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 werden medische elementen aangehaald voor J.F. die echter niet weerhouden konden worden (zie 

verslag arts-adviseur dd. 8.4.2016 in gesloten omslag)” 

Derhalve 

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

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

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

een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

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

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

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

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene tevens af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister omwille van “verlies van recht op verblijf”. 

Een eventuele onmogelijkheid tot reizen zal bij de uitvoering van een verwijdering onderzocht worden. 

[…]” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging  

 

Verzoekers hebben ervoor geopteerd een synthesememorie neer te leggen. Overeenkomstig artikel 

39/81, zevende lid van de Vreemdelingenwet, doet de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uitspraak 

op basis van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de 

middelen betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekers voeren in een enig middel een schending aan van de zorgvuldigheidsplicht iuncto de 

motiveringsplicht.  

 

Zij verstrekken volgende toelichting bij hun middel: 

 

“[…]  Verwerende partij stelt dat de medische elementen aangehaald door mevr. J. niet kunnen 

weerhouden worden als grond om een verblijfsvergunning te bekomen in toepassing van art. 9 ter van 



  

 

RvV X - Pagina 3 van 6 

de Vreemdelingenwet omdat uit het medisch dossier niet kan worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan 

een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of 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 verzoekster gewoonlijk verblijft. 

De arts-adviseur stelt dat uit het medisch getuigschrift niet blijkt dat er een actuele directe bedreiging 

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

Terwijl verzoekers zich beroepen op een schending van de zorgvuldigheidsplicht juncto de 

motiveringsplicht daar de arts-adviseur heeft vastgesteld dat de huidige aandoeningen niet 

levensbedreigend zijn zonder na te gaan of hiervoor een behandeling beschikbaar is in het land van 

herkomst. 

De arts-adviseur is van oordeel dat de beschreven symptomatologie onbehandeld zou kunnen blijven. 

De vraag die zich hierbij stelt, is of hierbij rekening gehouden werd met het feit dat de betrokkene 

opnieuw in de situatie wordt gebracht die haar posttraumatisch anxiodepressief syndroom heeft doen 

ontstaan bij terugkeer naar haar land van herkomst. De medische problemen zijn bovendien niet te 

herleiden tot het posttraumatisch anxiodepressief syndroom, daar er ook sprake is van 

spanningshoofdpijn en neuralgie. 

De arts-adviseur beperkt zich door te stellen dat de aandoening geen dringende maatregelen vereist 

zonder dewelke er een acuut levensgevaar zou kunnen ontstaan. Er blijkt niet dat hij rekening heeft 

gehouden met de ontwikkeling van het posttraumatisch anxiodepressief syndroom bij terugkeer naar het 

land van herkomst. Bijgevolg wordt de zorgvuldigheidsplicht juncto de motiveringsplicht ook geschonden 

op het punt waar de arts-adviseur stelt dat de aangehaalde medicatie niet noodzakelijk is. 

Hierop voortgaande stelt de arts-adviseur dat zelfs wanneer er geen adequate medische zorgen zouden 

zijn in het land van herkomst, zal er geen risico bestaan op een onmenselijke en vernederende 

behandeling. 

Dit is louter een theoretische gevolgtrekking en toont dat de arts-adviseur geen onderzoek heeft gedaan 

naar de al dan niet beschikbaarheid en toegankelijkheid van medische zorgen in het land van herkomst. 

De Raad weerhield in gelijkaardige omstandigheden een schending van artikel 3 E.V.R.M. in 

samenhang met de materiële motiveringsplicht in het arrest nr. 92.397 van 29 november 2012. 

De Raad volgde dezelfde stelling als verzoekers in dit geval dat uit het advies uitdrukkelijk blijkt dat niet 

nagegaan werd of de ziekte van verzoekster een reëel risico inhoudt op een onmenselijke en 

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

herkomst. 

De Raad heeft in het arrest vastgesteld dat het onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 

E.V.R.M. meer betreft dan het louter beantwoorden van de vraag of het voor betrokkene 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 voor de Rechten van de Mens onderzoekt immers eveneens 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. 

De Raad heeft in het vernoemde arrest dan ook geconcludeerd dat de arts-adviseur door enkel te 

onderzoeken of de aandoeningen direct levensbedreigend zijn, zonder verder onderzoek naar de 

mogelijkheden van een behandeling in het land van herkomst, de rechtspraak van het EHRM inzake 

artikel 3 van het E.V.R.M. bij de verwijdering van zieke vreemdelingen, te beperkend interpreteert. 

Dat in dezelfde zin kan geconcludeerd worden in huidige zaak op basis van het voorgaande zodat een 

schending van de zorgvuldigheidsplicht juncto de motiveringsplicht dient weerhouden te worden. 

Dat in casu eveneens kan verwezen worden naar het arrest nr. 83.956 van de Raad van 29 juni 2012: 

“De verwerende partij stelt terecht dat de formele motiveringsplicht niet vereist dat voor elk motief een 

bijkomende uitleg moet gegeven worden, doch deze bemerking doet geen afbreuk aan het feit dat de 

motivering van een bestuurlijke beslissing de bestuurde minimaal moet toelaten te begrijpen waarom 

deze beslissing genomen werd zodat hij met kennis van zaken zijn rechtsmiddelen kan aanwenden. 

Deze vereiste impliceert dat wanneer geponeerd wordt dat een vreemdeling niet voldoet aan de 

voorwaarden die worden gesteld in een wetsbepaling die twee situaties voorziet, er duidelijk uiteengezet 

dient te worden waarom geen van beide situaties van toepassing is. De motivering van de bestreden 

beslissing voldoet niet aan deze voorwaarde en is derhalve niet pertinent en draagkrachtig.” 

In casu worden de zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsplicht geschonden in samenhang met artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet nu artikel 9ter §1, eerste lid voorziet dat de in België verblijvende 

vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig §2 een machtiging tot verblijf in het Rijk kan 

aanvragen wanneer deze 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 
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verblijft en nu er in de bestreden beslissing niet duidelijk uiteengezet werd waarom geen van de twee 

voorziene situaties van toepassing is. 

Dat gelet op het voorgaande het middel bijgevolg ernstig en gegrond is […]” 

 

3.2. In de mate dat verzoekers met het opwerpen van een schending van “de motiveringsplicht” een 

schending beogen aan te voeren van de uitdrukkelijke motiveringsplicht, wijst de Raad erop dat deze 

formele motiveringsplicht tot doel heeft de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing 

in casu is voorzien van een feitelijke en juridische motivering. Zo wordt, onder verwijzing naar artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet, gesteld dat de ziekte van verzoekster niet kan worden weerhouden. Hierbij 

wordt verwezen naar een medisch advies van een arts-adviseur van 8 april 2016, dat deel uitmaakt van 

de bestreden beslissing. In voormeld medisch advies wordt – in tegenstelling tot wat verzoekers 

voorhouden – wel degelijk uiteengezet waarom geen van de toepassingsgevallen van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet van toepassing zijn. Een verwijzing naar het geciteerde arrest van de Raad is 

derhalve niet dienstig. Het enkele gegeven dat de beslissing van verweerder summier is gemotiveerd, 

maakt nog niet dat niet zou zijn voldaan aan de vereisten van de formele motiveringsplicht. De 

bestreden beslissing dient in deze bovendien te worden gelezen in samenhang met het voormelde 

medisch advies, waarin concreter wordt gemotiveerd aangaande de medische situatie van verzoekster. 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. De inhoudelijke kritiek wordt 

beoordeeld vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

3.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

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

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

3.4. Artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet 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. 

 

[...] 

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. 

[…] 

 

3.5. Het medisch advies van de arts-adviseur – dat werd verstrekt in het kader van artikel 9ter, §1, 

laatste lid van de Vreemdelingenwet – luidt als volgt: 

 

“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 03.05.2011 

Het volgende standaard medisch getuigschrift werd voorgelegd ter staving van de aanvraag: 

• Verwijzend naar het medisch getuigschrift (zonder datum), opgésteld door dr. R. , blijkt dat betrokkene 

lijdt aan een posttraumatisch anxiodepressief syndroom, spanningshoofdpijn en neuralgie. Zij krijgt een 

pijnstiller (paracetamol) voorgeschreven, een antiflogisticum en een calmant, (verder niet gespecifieerd) 

 

Ook al is er geen actualisering van de medische informatie meer gebeurd door de aanvrager sinds 

03/05/2011 kan ik het dossier, zoals het nu voorligt, beoordelen. 
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Uit dit medisch dossier blijkt dat de in de medische attesten beschreven symptomatologie momenteel, 

zelfs zonder enige behandeling, geen gevaar inhoudt voor het leven en de fysieke integriteit van 

betrokkene. Het betreft hier op geen enkele wijze een kritieke gezondheidstoestand en evenmin een 

levensbedreigend stadium van ziekte. Er is geen nood aan hospitalisatie met permanent medisch 

toezicht. De aandoening vereist geen dringende maatregelen zonder dewelke er acuut levensgevaar 

zou kunnen ontstaan. De in het medisch dossier voorgeschreven/aangehaalde medicatie is niet 

noodzakelijk en heeft in casu geen essentiële meerwaarde voor de bestrijding van de aangehaalde 

symptomen. Zelfs wanneer er geen adequate medische zorgen zouden zijn in het land van herkomst zal 

er geen risico bestaan voor een onmenselijke en vernederende behandeling. 

 

Ik stel bijgevolg vast dat er geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van Artikel 9ter 

van de wet van 15 december 1980, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tôt 

verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel. 

 

Vanuit strikt medisch standpunt zijn er geen contra-indicaties voor een terugkeer naar het land van 

herkomst of het land waar betrokkene verblijft.” 

 

3.6. Verzoekers hekelen het gegeven dat de arts-adviseur, in zijn vaststelling dat geen ziekte voorligt in 

de zin van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, in gebreke is gebleven na te gaan of een behandeling 

voor verzoeksters aandoening beschikbaar en toegankelijk is in het herkomstland. In deze merkt de 

Raad op dat uit het medisch advies blijkt dat de arts-adviseur – naast het onderzoek naar het reëel 

risico op het leven of de fysieke integriteit – tevens heeft onderzocht of de aangevoerde gezondheids-

problematiek vanuit medisch standpunt een reëel risico op een vernederende of mensonterende 

behandeling inhoudt. De arts-adviseur stelde dienaangaande: “De in het medisch dossier voorgeschre-

ven/aangehaalde medicatie is niet noodzakelijk en heeft in casu geen essentiële meerwaarde voor de 

bestrijding van de aangehaalde symptomen. Zelfs wanneer er geen adequate medische zorgen zouden 

zijn in het land van herkomst zal er geen risico bestaan voor een onmenselijke en vernederende 

behandeling.” Aldus blijkt dat de arts-adviseur de voorgeschreven medicatie niet als noodzakelijk heeft 

weerhouden, waarbij hij stelde dat deze geen essentiële meerwaarde heeft voor de bestrijding van de 

aangehaalde symptomen. De Raad dient vast te stellen dat verzoekers deze overwegingen van de arts-

adviseur niet onderuit halen. In hun synthesememorie gaan zij weliswaar verder in op deze 

overwegingen, waarbij zij zich de vraag stellen of de arts-adviseur in deze rekening heeft gehouden met 

het feit dat verzoekster opnieuw in de situatie wordt gebracht die haar posttraumatisch anxiodepressief 

syndroom heeft doen ontstaan en dat de medische problematiek bovendien tevens betrekking heeft op 

spanningshoofdpijn en neuralgie, doch de Raad kan enkel vaststellen dat dit betoog niet is terug te 

vinden in het oorspronkelijk verzoekschrift. In deze wijst de Raad erop dat verzoekers’ betoog in de 

synthesememorie, waarin meer concreet wordt ingegaan op de overwegingen van de arts-adviseur, een 

volledig nieuwe argumentatie betreft. Dit houdt een ongeoorloofde uitbreiding van het verzoekschrift in, 

waarbij de Raad deze nieuwe argumentatie niet vermag te betrekken in zijn beoordeling van de zaak. 

Artikel 39/60 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de partijen en hun advocaat ter terechtzitting hun 

opmerkingen mondeling mogen voordragen en dat geen andere middelen mogen worden aangevoerd 

dan die welke in het verzoekschrift of de nota zijn uiteengezet. Een middel moet in principe in het 

inleidend verzoekschrift worden ontwikkeld, tenzij de grondslag ervan pas later aan het licht komt. Het is 

ook nieuw indien het in het verzoekschrift is ontwikkeld, doch indien er in latere procedurestukken, zoals 

de synthesememorie, een andere invulling of draagwijdte aan wordt gegeven (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 

227.901). Het betreft te dezen ook geen antwoord op de nota. Het is niet omdat de verwerende partij in 

haar nota opmerkt dat verzoekers geenszins de medische overwegingen van de arts-adviseur 

betwisten, dat zij dit mogen aanwenden om hun argumentatie ter ondersteuning van het middel uit te 

breiden in hun synthesememorie. Ter terechtzitting stellen verzoekers zich op dit punt te gedragen naar 

de wijsheid van de Raad, zodat zij niet aantonen dat voormelde argumentatie alsnog een grondslag zou 

vinden in het verzoekschrift. De Raad slaat derhalve geen acht op voormelde nieuwe argumentatie.  

 

3.7. De Raad kan dan ook niet anders dan vaststellen dat verzoekers met hun veralgemeend betoog 

geenszins concreet ingaan op de overwegingen van de arts-adviseur. Verzoeker brengen geen enkel 

concreet element aan op grond waarvan de Raad zou kunnen oordelen dat de arts-adviseur, gelet op de 

concrete vermeldingen in het standaard medisch getuigschrift, niet kon stellen dat de medische 

behandeling niet noodzakelijk is en geen essentiële meerwaarde biedt voor de bestrijding van de 

aandoeningen. In deze omstandigheden kunnen verzoekers ook niet verwachten dat de arts-adviseur 

een onderzoek zou voeren naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de door hem als niet-
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noodzakelijk bestempelde medische behandeling. Immers stelde de arts-adviseur dat ook zonder 

behandeling geen reëel risico bestaat op een onmenselijke en vernederende behandeling.  

 

3.8. Wat betreft de verwijzing naar een arrest van de Raad van 29 november 2012 met nummer 92 397 

wijst de Raad er – losstaand van de vaststelling dat arresten in de continentale rechtstraditie geen 

precedentenwerking kennen – op dat verzoekers geenszins aantonen dat de feiten die aan het 

geciteerde ten grondslag arrest lagen, gelijkaardig zijn aan hun zaak. Het louter poneren dat deze zaak 

werd gekenmerkt door gelijkaardige omstandigheden, volstaat niet. Zo werd in het geciteerde arrest 

gesteld dat het een schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet vormt indien de ambtenaar-

geneesheer onderzoekt of de aandoeningen direct levensbedreigend zijn, in de zin dat er sprake is van 

een kritieke gezondheidstoestand of een vergevorderd stadium van de ziekte, en bij afwezigheid hiervan 

hieruit afleidt dat de betrokkene niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en 

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

herkomst. Aldus verschilt huidige zaak waarin deze kwestie niet gelieerd werd aan het gebrek aan een 

kritieke gezondheidstoestand of een vergevorderd stadium van de ziekte, op fundamentele wijze van het 

geciteerde arrest. Verzoekers’ betoog aangaande het, krachtens artikel 3 van het EVRM, vereiste 

onderzoek naar de beschikbaarheid van de medische zorgen en de eventuele aanwezigheid van een 

sociale of familiale opvang in het land van herkomst is niet dienstig. De Raad benadrukt in deze immers 

dat in casu de arts-adviseur wel degelijk het aspect heeft bekeken van het risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling indien geen adequate behandeling voorhanden is in het herkomstland, 

waarbij hij evenwel concludeerde dat de medische behandeling niet noodzakelijk is. Zoals hierboven 

reeds uiteengezet, weerleggen verzoekers deze vaststelling van de arts-adviseur niet.  

 

3.9. Gelet op bovenstaande, tonen verzoekers niet in concreto aan dat de bestreden beslissing op 

onzorgvuldige wijze of kennelijk onredelijk wijze werd getroffen.  

 

Het enig middel is, in zoverre ontvankelijk, ongegrond. 

 

4. 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 372 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen, elk voor 

de helft. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven juni tweeduizend achttien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


