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 nr. 205 586 van 20 juni 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. HALSBERGHE 

Canadaplein 1/glv 

8400 OOSTENDE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 12 februari 2018 

hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 20 december 2017 waarbij de 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 verklaard wordt en tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 21 februari 2018 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 april 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. HALSBERGHE, die verschijnt voor de verzoekende partijen, 

en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER 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. Op 20 november 2017 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

ongegrond wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 14.01.2014 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

G(…), S(…)) 

Geboren te (…) op (…) 

P(…), G(…)) 

Geboren te (…) op (…) 

Nationaliteit: Armenië 

Adres: (…) 

 

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. 

 

Er worden medische elementen aangehaald voor G(…), S(…). De arts-adviseur evalueerde deze 

gegevens op 05.12.2017 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de 

aangehaalde medische elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische behandeling 

en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Armenië.  

 

Derhalve dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden. 

 

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). 

 

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele stukken toegevoegd aan het beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien deze niet ter kennis werden 

gebracht aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Het komt immers aan betrokkene toe om alle nuttige en 

recente inlichtingen in zijn aanvraag of als aanvulling op deze aanvraag aan onze diensten over te 

maken." 

 

1.2. Op 20 november 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van 

twee bevelen om het grondgebied te verlaten. Dit zijn respectievelijk de tweede en de derde bestreden 

beslissing: 

 

“De heer 

Naam + voornaam: G(…), S(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Armenië 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten voile toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naartoe te begeven, 
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binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

 

“Mevrouw, 

Naam + voornaam: P(….), G(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Armenië 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten voile toepassen1, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep  

 

2.1.1. In een eerste middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, werpen verzoekers de 

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

motivering van de bestuurshandelingen, de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, de materiële 

motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

rechtszekerheidsbeginsel. Het middel luidt als volgt: 

 

“Schending van de formele motiveringsverplichting zoals vastgelegd in art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en artikel 9ter en artikel 62 Vr.W. 

15.12.1980 juncto schending van de materiële motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel, en 

zorgvuldigheids- en rechtszekerheidsbeginsel (vertrouwensbeginsel) als algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, in hoofde van verweerster 

 

 ‘De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de uitoefening van haar wettelijk toezicht bevoegd na 

te gaan of de 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 ervan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen’ 

(RvSt. 17 januari 2007, nr. 166.860 ; RvSt. 7 december 2001, nr 101.624, RvV 5 juni 2009, nr 28.348). 

‘De motieven van de bestreden beslissing moeten de beslissing onderbouwen’ (RvSt. nr. 103.789 en 

 RvSt.  nr 108.678.) quod non in casu. 

 

Volgens verweerster lijdt VERZOEKER niet aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor een 

onmenselijke of vernederende behandeling en is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van 

herkomst een inbreuk uitmaakt op de Europese Richtlijn 2004/83/EG noch op art. 3 EVRM en dit onder 

verwijzing naar het verslag van de arts-adviseur dd. 05.12.2017 dat besluit dat betrekkelijk de door 

VERZOEKER aangehaalde aandoening : ‘Uit het voorgelegde medische dossier kan ik besluiten dat het 

terminaal ischemisch harlijden van Mr. GRIGORYAN hoewel dit beschouwd kan worden als en 

medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit indien dit 
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niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling, adequate behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in 

ARMENIE.  Daarenboven is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland of land van verblijf, Armenië’ en dit terwijl aangaande de aandoening zelf en het medische 

verbod tot reizen waaronder vliegreizen en fysische inspanningen reeds onder verwijzing naar het 

medische attest van 10.04.2013 de behandelende geneesheer-specialist cardioloog zelf heeft vermeldt 

dat : ‘hem niet is toegestaand om naar het buitenland te reizen.  Vliegreizen zijn onmogelijk evenals 

fysische inspaning’ hetgeen thans niet wordt weerlegd door de arts-attaché om redenen hoger vermeld 

en ook reeds eerder werd beklemtoond door Uw Raad (zie pagina 5 RvV 148 876 – huidig stuk 4) naar 

aanleiding van een vernietigend arrest tegen een eerdere onontvankelijkheid van de aanvraag tot 

machtiging tot verblijf in hoofde van VERZOEKERS van 14.01.2014 dat door verweerster geen 

afdoende antwoord op deze medische conditie in hoofde van EERSTE VERZOEKER wordt gegeven 

door verweerster, quod in casu est. 

 

Verweerster speekt zich derhalve op 20.12.2017 niet op een gemotiveerde wijze uit ten gronde 

aangaande de mate waarin de aandoening waaraan VERZOEKER lijdt een ziekte betreft dat een reëel 

risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit aangezien zij zich onder verwijzing naar het verslag 

van haar arts-attaché dd. 05.12.2017 enkel uitspreekt over de ‘beschikbaarheid’ en 

‘toegankelijkheid’ van medische zorgen in het herkomstland zonder enige referentie noch motivering 

aangaande de concrete aandoening waaraan VERZOEKER lijdt en de mate waarin het hem medisch is 

verboden te reizen zo ook naar het herkomstland en dit in een vaststaand oorzakelijk verband tot de 

aandoening waaraan EERSTE VERZOEKER lijdt en dit terwijl verweerster toch eerder besloot dat het 

verzoek van VERZOEKER ontvankelijk diende te worden verklaard op 15.05.2017, en nadat het arrest 

van Uw Raad voormeld was tussengekomen en dit terwijl de aanvraag tot verblijfsmachtiging thans 

blijkbaar ongegrond wordt verklaard en dit zonder enige verdere motivering noch verder onderzoek naar 

de evolutie van de gezondsheidstoestand van VERZOEKER noch diens werkelijk mogelijkheid tot reizen 

aangezien de bevindingen van de arts-attaché van 05.12.2017 dienaangaande met klem worden 

betwist. 

Meer zelfs, de eerste bestreden beslissing stelt uitdrukkelijk dat ‘Uit het voorgelegde dossier blijkt geen 

tegenindicatie om te reizen noch om te vliegen, zoals geattesteerd wordt op 10/04/2013’ hetgeen 

uiteraard geheel in strijd is met medisch attest van 10.04.2013 voormeld en met het medisch dossier en 

niet wordt weerlegd door verweerster! 

 

Naar luid van art. 9ter § 1, eerste lid, Vr.W. (eigen cursivering en onderlijning) : art. 9ter. 

 

§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde’. kan aan EERSTE VERZOEKER 

een machtiging tot verblijf worden toegekend zo hij lijdt aan een levensbedreigende aandoening/ziekte 

dewelke van dien aard is dat ze een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit ofwel 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, in casu ARMENIE. Dit terwijl art. 

9ter § 3, 4° Vr.W. naar luid waarvan (eigen cursivering en onderlijning en accentuering) : 

 

‘art. 9ter. 

[…] 

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

 

[…]  

 

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

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

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

verblijf in het Rijk’. 

uitdrukkelijk bepaalt dat een aanvraag dewelke kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien 

in art. 9ter § 1, eerste lid, Vr.W. onontvankelijk dient te worden verklaard en dit terwijl de aanvraag van 

VERZOEKERS van 14.01.2014 reeds eerder op 05.05.2017 wel degelijk ONTVANKELIJK werd 

verklaard (en opnieuw voor zoveel als nodig op 20.12.2017 – zie stuk 1) is het vaststaande dat er door 

verweerster in een eerste tijd werd geoordeeld dat VERZOEKER wel degelijk lijdt aan een ziekte die 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1980121530&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.9bis
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1980121530&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.9quater
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een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit en dit tevens op basis van het feit dat 

VERZOEKERS niet kunnen terugreizen naar het herkomstland gelet de medisch problematiek in hoofde 

van EERSTE VERZOEKER het geen nog steeds gold op 20.12.2017! 

 

De mate waarin VERZOEKER lijdt aan een ziekte dewelke een reëel risico inhoudt voor zijn leven of 

fysieke integriteit is dus vaststaande en dient door verweerster wanneer zij de aanvraag ongegrond 

verklaart, qoud in casu est, zij niet alleen dient na te gaan of deze aandoening 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 (dit betreft een subsidiaire toets conform de wet, met 

name ARMENIE) maar dient zij tevens na te gaan of de gezondsheidstoestand van VERZOEKER reeds 

in die mate gunstig is geëvolueeerd sedert de ontvankelijkheidsverklaring van zijn aanvraag op 

05.05.2017 zodat hij zich voorkomend thans wel zou kunnen verplaatsen naar diens herkomstland 

alwaar hij desgevallend adequaat zou kunnen worden verzorgd en opgevolgd, quod non. Voor zover dit 

het geval is én na een grondig onderzoek hiervan kan verweerster voorkomend uiteindelijk wettig 

besluiten tot de al dan niet gegrondheid van diens aanvraag en dito verblijfsmachtiging. Dit vergt 

evenwel minstens een onderzoek naar de mate waarin de aandoening van VERZOEKER, die aan een 

ernstige medische aandoening lijdt hetgeen vaststaande is minstens sedert 05.05.2017, niet langer een 

reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of in tweede instantie al dan niet een reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er (g)een adequate behandeling is 

te ARMENIE, voor zover EERSTE VERZOEKER zich naar ARMENIE kan en mag verplaatsen, wil 

verweerster minstens zorgvuldig en redelijk tewerk gaan. 

 

Verweerster zegt, onder verwijzing naar het verslag van haar arts-attaché van 05.12.2017, echter niets 

over de evolutie van de aandoening van VERZOEKER sedert 10.04.2013 of 14.01.2014 (datum tweede 

aanvraag) noch 05.05.2017 (datum van ontvankelijheid van het verzoek van 14.01.2014) en motiveert 

zij derhalve de eerste bestreden beslissing niet afdoende noch wettig nu ze zich beperkt tot de 

vaststelling dat EERSTE VERZOEKER volgens haar niet aan een ziekte lijdt die een reëel risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling inhoudt wanneer er geen adequate behandeling en 

opvolging beschikbaar zou zijn in het herkomstland ARMENIE zonder ook maar enige aandacht te 

besteden aan de actuele toestand van de aandoening van VERZOEKER terwijl zij eerder op basis van 

deze aandoening zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging wel ontvankelijk heeft verklaard op 05.05.2017 

rekening houdende met het feit dat EERSTE VERZOEKER zich wegens medische redenen überhaupt 

niet kan verplaatsen naar ARMENIE. Meer zelfs zoals gezegd stelt verweerster in de eerste bestreden 

beslissing zelf uitdrukkelijk dat ‘Uit het voorgelegde dossier blijkt geen tegenindicatie om te reizen [..]’ 

hetgeen geheel in strijd is met medisch attest van 10.04.2013 voormeld en alle navolgende medische 

attesten aan verweerster bekend en met het medisch dossier zoals eerder ook door Uw Raad bevestigt 

bij arrest van Uw Raad van 9 januari 2017, arrest met nummer 180 400 in de zaak RvV 148 876/II 

(huidig stuk 4). De bestreden beslissing schendt wegens redenen voormeld zowel de formele 

motiveringsverplichting zoals vastgelegd in art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en artikel 9ter als artikel 62 Vr.W. 15.12.1980 juncto 

schending van de materiële motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel, en zorgvuldigheids- en 

rechtszekerheidsbeginsel (vertrouwensbeginsel) gelet het eerder ontvankelijk verklaren van de 

aanvraag van 14.01.2014 op 05.05.2017, als algemene beginselen van behoorlijk bestuur en is wegens 

dit motiveringsgebrek in elk geval niet wettig gemotiveerd en dient dan ook te worden vernietigd. De 

eerste bestreden beslissing dient om al deze redenen te worden vernietigd en VERZOEKERS dienen 

opnieuw in het bezit te worden gesteld van de attesten van immatriculatie die hen werden afgeleverd 

nadat de aanvraag van 14.01.2014 door verweerster op 15.05.2017 wel ontvankelijk werd verklaard 

maar die werden afgenomen naar aanleiding van de eerste bestreden beslissing op 22.01.2018 (zie 

stuk 1). Tevens en dientengevolge dienen ook de tweede en derde bestreden beslissingen worden 

vermeld om redenen hierna vermeld.” 

 

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

bestuurshandelingen, alsook artikel 62 van de Vreemdelingenwet, verplichten de overheid in de akte de 

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

een “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing 

te dragen. De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de 

voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf 

de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of 

minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist 
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zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar 

beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, 

Staelens). 

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel, wanneer een beslissing steunt op feitelijk 

juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen die 

motieven en de inhoud van de beslissing. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van 

de genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts 

over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het 

redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele 

redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931, VAN LAETHEM). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een 

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

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling 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 op 

kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht 

voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van 

hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op 

een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315- 349).  

 

2.1.3. De bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Naar 

luid van artikel 9ter, § 1, eerste lid van die wet kan een machtiging tot verblijf bij de minister of zijn 

gemachtigde worden aangevraagd door “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”. 

 

Luidens de bewoordingen ervan, is ze volledig opgehangen aan het advies van de arts-adviseur van 9 

mei 2017. Een motivering door verwijzing naar deze uitgebrachte adviezen is in beginsel toegestaan. 

Deze werkwijze dient evenwel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Vooreerst moet de inhoud van de 

stukken waarnaar wordt verwezen aan de betrokkenen ter kennis zijn gebracht. Bovendien moet het 

desbetreffende stuk zelf afdoende gemotiveerd zijn en moet het in de uiteindelijke beslissing worden 

bijgevallen door de verwerende partij (RvS 13 maart 2014, nr. 226.734, NV BAECK en JANSEN). Aan 

de eerste en derde voorwaarde is alvast voldaan.  

 

Het bedoelde advies luidt als volgt: 

 

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

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

14.01.2014. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

 

SMG d.d. 02/01/2014 van Dr. M(…) T(…), internist-cardioloog: terminaal ischemisch hartlijden, 

Geen mogelijkheid tot revascularisatie-medicatie: Asaflow, Plavix, Cedocard, Emconcor, Minitran, 

tildiem 

 

Consultatieverslag d.d. 03/07/2013 van Dr. M. T(…): nefast prognostisch bilan wegens zeer schraal 

coronair vaatbed voornamelijk ter hoogte van de LAD, echocardiografie en cycloërgometrle zijn 

geruststellend, zware inspanning of extreme temperaturen worden afgeraden 
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Hospitalisatieverslag d.d. 10/04/2013 van Dr.P. C(…) (internist in opleiding); ernstige ischemische 

cardiomyopathie zonder mogelijkheden tot PTCA of CABG, vliegreizen zijn onmogelijk evenals enige 

fysische inspanning ~ medicatie: Asaflow, Coruno, Pantomed, Plavfx, Tildiem, Cedocard 

 

Verslag coronarografie d.d. 03/04/2013 van Dr. M. T(…): systolische functie is normaal met een 

ejectiefractie van 78%, 2-takslî]den, occlusie mid-LAD met diameter van minder dan 1,5mm dus niet 

geschikt voor PTCA noch CABG, significante stenose in de mid-RCX, goede doorgankelijkheid van de 

veneuze graft end-to-side op de distale RCA, goede doorgankelijkheid van de vrije RIMA end-to-side 

mid-LAD, goede doorgankelijkheid van de LIMA end-to-side op de distale RCX. Advies: rustige 

levenswijze met enkel medicamenteuze behandeling 

 

Medisch attest dat men zou kunnen kwalificeren als een welwlilendheidsattest d.d. 12/01/2017 van Dr, 

M. T(…): enkel opvolging op zijn cardiologische dienst is van levensbelang 

 

Consultatieverslag d.d, 17/05/2016 van Dr. M. T(…): gekende patiënt met ernstige ischemische 

cardiomyopathie, klinisch normaal, stabiele cardiologische toestand - medicatie: Asaflow, Dafalgan, 

Ëmoncor, Minitran, Pantomed, Pavix, Tildiem, Crestor, Coruno 

Hospitalisatieverslag d.d, 17/02/2017 van Dr, P. C(…): hartdecompensatie en angor op basis van een 

acute virale aandoening (influenza A subtype H3N2) met gunstige evolutîe - medicatie: Asaflow, 

Coruno, Crestor, Emconcor, Ezetrol, Minitran, Pantomed, Plavix, Procoralan, Tildiem 

 

Identificatie van de geplaatste pacemaker d.d. 28/04/2017 

 

Hospitalisatieverslag d.d. 13/04/2017 van Dr. P. C(…): sinusbradycardie, slck sinus syndroom met 

brady-tachysyndroom en recidiverende syncopes^ geen induceerbare maligne aritmie, opname 

28/04/2017 voor pacemaker implantatie, bijkomende onderzoeken na ontslag wegens lumbale 

pijnklachten en pijn linker schouder: matige AC artrose, bursitistekens in de byrsa subacromiodeltoidea 

zonder teken van rotator cuffsoheun mîd- en laag thoraçaie spondylose zonder hernia, afplatting van de 

wervellichamen in het kader van osteoporose - medicatie: Asaflow, Coruno, Crestor, Dafalgan, 

Emconcor, Ezetrol. Minitran, Pantomed, Plavix, Procoralan, Tildiem 

 

HospitalisatieversIag d,d. 05/05/2017 van Dr. ??: geplande opname van 28/04-02/05/2017 voor 

plaatsing van eôn pacemaker (op 29/04/2017) na diagnose vari sick-sinussyndroom met brady-

tachysyndroom en recidiverende syncopes, heropstarten Emconcor en Tildiem 

 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische stukken weerhoud ik dat het gaat om een 60-

jarige man met terminaal ischemisch hartlijden dat enkel nog medicamenteus behandeld kan worden of 

met een harttransplantatie. 

 

Bespreking: 

In 2016 wordt een lichte slokdarmontsteking vastgesteld ten gevolge van zure reflux in het kader van 

een kleine hiatale hernia en een maagzuursecretieremmer wordt opgestart pantoprazoi{Pantomed). Of 

er diëtische maatregelen genomen werden en advies werd gegeven in verband met de slaaphouding 

om het probleem van zure reflux zonder medicatie op te lossen is niet duidelijk in het voorgelegde 

medische dossier. 

 

Wat het terminaal ischemisch hartlijden betreft, blijkt niet dat betrokkene op de transplantlijst geplaatst 

werd. De laatst vermelde meting van de systolische functie (pompkracht) van het hart (ejectiefractie) 

dateert van 03/04/2013, waarbij de ejectiefractie nog 78% bedraagt. De verdere medische verslagen 

bevestigen dat deze cardiologische toestand stabiel gebleven is op echocardiografie en 

cycloërgometrie. 

 

De medicamenteuze behandeling bestaat uit: 

 

Antistollingsmiddelen: acetylsalicylzuur (Asaflow, Aspirine) en clopidrogel (Pfavix) 

- ;Antianginosa: molsidomine (Coruno), Ivabradine (Procoralan) en nitroglycérine (Minitran) 

Cholesterolverlagende middeien; rosuvastatine (Crestor) en ezetimibe (Ezetrol) 

Een bèta-blokken bisoprolol (Emconcor) 

Een calciumantagonist: diltiazem (Tildiem) 
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Op 28/04/2017 werd omwille van een te trage hartslag (bradycardie) een pacemaker ingeplant. 

 

Mr. G(…) van lage rugpijn en pijn ter hoogte van de linker schouder, waarbij de bevindingen van artrose 

en osteoporose kaderen in normale slijtage en botontkalking volgens zijn leeftijd en de bevinding van 

een ontsteking van de slijmbeurs (bursitis) van de linker schouder het gebruik van paracetamol 

(Dafalgan) als ontstekingsremmer en pijnstiller tijdelijk kan verantwoorden. 

 

Mr. G(…) heeft nood aan regelmatige opvolging bij een cardioloog. 

 

Uit het voorgelegde medische dossier blijkt geen tegenindicatie te bestaan om te reizen, noch om te 

vliegen, zoals geattesteerd wordt op 10/04/2013. Betrokkene heeft geen hartdecompensatie 

(decompensatio cordis), venmits de systolische functie reeds 4 jaar stabiel gebleven is met een laatst 

gemeten ejectiefractie van 78% (wat ruimschoots het critérium van 40% overschrijdt): 

 

(http://vww.tiidschriftpraktiikondersteuninanl/archleffvolledia/id75"reteiqer$advies-in-de-

huisartsenpraktijk.html)> https://lib.uQent.be/fuiltxt/RUG01/002/10e/166/RUG01-002106166 2014 0001 

AC.pdfV 

 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst: 

 

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

administratief dossier van dé betrokkene): 

 

1.Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek te1: 

 

Aanvraag Medcor met het unieke referentienummer BMA 9282 

Aanvraag Medcoi met het unieke referentienummer BMA 9601 

 

2. Beschikbaarheid van molsidomine in Armenië in de Natali Pharm apotheek te Yerevan (08/05/2017) 

3. Overzicht met beschikbare medicatie voor Mr. G(…) in Armenië volgens recente MedCOIdossiers 

4. Reizen met een pacemaker of ICD: luchthavenbeveiliging {metaaldetectiepoorten) is geen gevaar: 

https://Www.stin.nl/reizen-met-een-icd/fuchthavenbeveiliginq.htm 

5. Erebuni Electrophysiology & Intervention Arrhythmology Department 

fhttps://www.erebunimed.com/ena/department/70ï en het Scientific Research Institute of Cardiology 

te Yerevan fhttp3://www,verevan am/en/5cience-research"institute-0f"cardi0l0av-cisc/) 

6. Reisadvies van de firma Biotronik die de pacemaker van betrokkene levert en waarbij het Erebuni 

ziekenhuis te Yerevan opgegeven wordt als ziekenhuis waar ze bekend zijn met het afstellen van 

Biotronik pacemakers: https://www,biotronik.com/en-de/patients/travekimde 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat cardiologische opvolging en behandeling voor Mr. 

G(…) beschikbaar is in Armenië, zowel op ambulante basis, als in-hospitaal, in privé-instellingen en in 

publieke instellingen. 

Alle noodzakelijke medicatie (acetylsalicylzuur, clopidogrel, molsidomine, ivabradine, nitroglycérine, 

rosuvastatine, fenofibraat als therapeutisch équivalent van ezetlmibe, bisoprolot en diltiazem, evenals 

het minder noodzakelijke paracetamol is beschikbaar in Armenië. zo ook de nodige medische 

beeldvorming en labo-onderzoeken (INR om de antistollingsmedicatie bij te stellen). 

Het Erebuni Ziekenhuis te Yerevan wordt door de fabrikant van de pacemaker van betrokkene, 

Biotronik, opgegeven als ziekenhuis waar zijn pacemaker kan bijgesteld en nagekeken worden. 

 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst: 

 

Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel op basis van het 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 de mogelijkheden 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 staatzijn de nationale gezondheidsystemen zeer 

uiteenlopend. Het kan om een privésysteern of een openbaar systeem gaan, een staatsprogramma, 

internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds.... Het gaat dus om een 

systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen. Het gaat er niet om zich 
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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 zijn land van herkomst of het land waar hij verblijf toegankelijk te voor de aanvrager. 

Het EHRM heeft geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een instabiele 

conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op art. 3 EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en con$,/Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een 

algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoetende partij in een geval 

moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 200Ô, YVRusland, § 9; 

EHRM 28 februari 2008, Saadi/ltalîë, § 131 ; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/ Turkije, § 

73; EHRM 73; EHRM 26 april 2005, Mûslim/Turkije, §68). 

 

Een bepaald type gezondheidszorgen en zorgen voorwelbepaalde aandoeningen wordt door de staat 

betaald, Daarnaast krijgen mensen die behoren tot bepaalde sociaal kwetsbare groepen een breder 

pakket van gratis zorgen. Zo is er een pakket aan basiszorg dat gratis is voor iedereen. Dit bevat onder 

meer het volgende: ambulante en poliklinische zorgen, onder andere onderzoeken en behandelingen 

door niet-gespecialiseerde artsen (generalisten/huisartsen)> radiografieën, laboratoriumanalyses. 

De gezondheidszorg in Armenië is georganiseerd volgens de 3 klassieke niveaus van primaire, 

secundaire en tertiaire gezondheidszorg. Het ministerie van Volksgezondheid ziet toe en controleert de 

publieke gezondheidszorg op deze 3 niveaus.  

Er is een decentralisatie van de 2org bezig met een publieke partner en versterken van de primaire 

zorg. Dit houdt in dat, ondanks het feit dat het Ministerie van Volksgezondheid de hoogst 

verantwoordelijke instantie is, het merendeel van de centra en de ziekenhulzen onder regionale 

besturen vallen. 

In Armenië bestaat er geen ziekteverzekering. Echter, de zorgen zijn gratis voor patiënten met 

aandoeningen die opgenomen zijn in de lijst voor gratis zorgen. De aandoeningen van betrokkene vallen 

hieronder, Sociaal kwetsbare groepen krijgen extra gratis zorgen. Zo krijgen zij gespecialiseerde zorgen 

en de benodigde medicijnen gratis. Tot deze groep behoren arme families {zieke terugkeerders komen 

in aanmerking), kinderen en gehandicapten.  

 

Sociaal kwetsbare families krijgen ook de gespecialiseerde zorgen en de benodigde medicijnen gratis. 

Ze hebben eveneens toegang tot de zorginstellingen hierboven vermeld.6 Betrokkene valt onder deze 

categorie van  mensen. 

Voor arme families is er een familiale, sociale uitkering. De uitkering wordt aangepast aan de graad van 

armoede en de samenstelling van het gezin. Hoe moeilijker de situatie, hoe hoger de uitkering. 

 

Conclusie 

 

Uit het voorgelegde medische dossier kan ik besluiten dat het terminaal ischemisch hartlijden van Mr. 

G(…), hoewel dit beschouwd kan worden als een medische problematiek die een reëel risico kan 

inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, 

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

opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Armenië. 

 

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

herkomstland of het land van verblijf, met name Armenië.” 

 

Het komt aan de verzoekende partij toe om met concrete en bewijskrachtige argumenten aannemelijk te 

maken dat dit advies niet voldoet.  

 

2.1.4. Verzoekers stellen dat de ambtenaar-geneesheer, ondanks het medische verbod op vliegreizen, 

toch stelt dat er geen tegenindicatie is om te reizen, noch om te vliegen. Zij verwijzen hierbij naar het 

medisch attest van 10 april 2013 waar de behandelende geneesheer stelt dat het betrokkene niet is 

toegestaan naar het buitenland te reizen en dat vliegreizen onmogelijk zijn. Zij verwijzen nog naar het 

arrest van de Raad met nr. 180 400 van 9 januari 2017 waar de ambtenaar-geneesheer niet is ingegaan 

op het medische verbod op vliegen in het medische attest. Zij betogen dat de ambtenaar-geneesheer in 

het medisch advies van 5 december 2017 uitdrukkelijk stelt dat er geen tegenindicatie is om te reizen 

noch om te vliegen hoewel dit volledig in strijd met is met het medisch attest van 10 april 2013. 
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De ambtenaar-geneesheer stelt betreffende de mogelijkheid voor betrokkene om te reizen het volgende: 

 

“Uit het voorgelegde medische dossier blijkt geen tegenindicatie te bestaan om te reizen, noch om te 

vliegen, zoals geattesteerd wordt op 10/04/2013. Betrokkene heeft geen hartdecompensatie 

(decompensatio cordis), vermits de systolische functie reeds 4 jaar stabiel gebleven is met een laatst 

gemeten ejectiefractie van 78% (wat ruimschoots het criterium van 40% overschrijdt): 

(http://vww.tiidschriftpraktiikondersteuninanl/archleffvolledia/id75"reteiqer$advies-in-de-

huisartsenpraktijk.html)> 

https://lib.uQent.be/fuiltxt/RUG01/002/10e/166/RUG01-002106166 2014 0001 AC.pdfV” 

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de ambtenaar-geneesheer niet heeft nagelaten te antwoorden op het 

verbod op reizen en vliegen in het medisch attest van 10 april 2013. De ambtenaar-geneesheer stelt 

echter dat er niettegenstaande het vermelde attest geen tegenindicatie bestaat. Zij verwijst hierbij nog 

naar de stabiel gebleven systolische functie en de laatste gemeten ejectiefractie die het nodige criterium 

ruimschoots overschrijdt. Verzoekers kunnen in deze zin niet dienstig verwijzen naar het arrest van de 

Raad met nr. 180 400 van 9 januari 2017 nu er in het medisch advies in die zaak niet werd gesproken 

over het medisch verbod op vliegen, wat hier wel wordt gedaan. Het gegeven dat het advies van de 

ambtenaar-geneesheer strijdig is met de door de verzoekende partijen neergelegde medische attesten 

en dat de verzoekende partijen het niet eens zijn met de beoordeling door de ambtenaar-geneesheer, 

niet kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Wanneer een verblijfsaanvraag in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard, is dit immers veelal 

het geval omdat het advies van de ambtenaar-geneesheer inhoudelijk anders is dan het door de 

aanvrager ter ondersteuning van zijn aanvraag neergelegd medisch attest (RvS 31 mei 2011, nr. 

213.594). Het loutere feit dat de verzoekende partijen een andere mening zijn toegedaan dan de 

gemachtigde en de arts-adviseur, volstaat niet om tot nietigverklaring van de bestreden beslissing te 

besluiten. 

 

Verzoekers kunnen niet worden gevolgd in hun betoog dat de arts-adviseur zich enkel uitspreekt over 

de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen in het herkomstland, zonder enige 

referentie noch motivering aangaande de concrete aandoening waaraan verzoeker lijdt.  

 

Deze kritiek berust op een foutieve lezing van het advies van de arts-adviseur. In zijn advies heeft de 

arts-adviseur rekening gehouden met de specifieke aandoening waaraan verzoekende partij lijdt. Onder 

de hoofding “Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst” besluit de 

arts-adviseur: “Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat cardiologische opvolging en 

behandeling voor Mr. Grigoryan beschikbaar is in Armenië, zowel op ambulante basis, als in-hospitaal, 

in privé-instellingen en in publieke instellingen. Alle noodzakelijke medicatie (acetylsalicylzuur, 

clopidogrel, molsidomine, ivabradine, nitroglycerine, rosuvastatine, fenofibraat als therapeutisch 

equivalent van ezetimibe, bisoprolol en diltiazem, evenals het minder noodzakelijke paracetamol is 

beschikbaar in Armenië, zo ook de nodige medische beeldvorming en labo-onderzoeken (TNR om de 

antistollingsmedicatie bij te stenen). Het Erebuni Ziekenhuis te Yerevan wordt door de fabrikant van de 

pacemaker van betrokkene, Biotronik, opgegeven als ziekenhuis waar zijn pacemaker kan bijgesteld en 

nagekeken worden.” Onder de hoofding “Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het 

land van herkomst” besluit de arts-adviseur: “Een bepaald type gezondheidszorgen en zorgen voor 

welbepaalde aandoeningen wordt door de staat betaald. Daarnaast krijgen mensen die behoren tot 

bepaalde sociaal kwetsbare groepen een breder pakket van gratis zorgen. Zo is er een pakket aan 

basiszorg dat gratis is voor iedereen. Dit bevat onder meer het volgende: ambulante en poliklinische 

zorgen, onder andere onderzoeken en behandelingen door niet-gespecialiseerde artsen 

(generalisten/huisartsen), radiografieën, iaboratoriurnarialyses. De gezondheidszorg in Armenië is 

georganiseerd volgens de 3 klassieke niveaus van primaire, secundaire en tertiaire gezondheidszorg. 

Het ministerie van Volksgezondheid ziet toe en controleert de publieke gezondheidszorg op deze 3 

niveaus, Er is een decentralisatie van de zorg bezig met een publieke partner en versterken van de 

primaire zorg. Dit houdt in dat, ondanks het feit dat het Ministeile van Volksgezondheid de hoogst 

verantwoordelijke instantie is, het merendeel van de centra en de ziekenhuizen onder regionale 

besturen vallen. In Armenië bestaat er geen ziekteverzekéring. Echter, de zorgen zijn gratis voor 

patiënten met aandoeningen die opgenomen zijn In de lijst voor gratis zorgen, De aandoeningen van 

betrokkene vallen hieronder. Sociaal kwetsbare groepen krijgen extra gratis zorgen. Zo krijgen zij 

gespecialiseerde zorgen en de benodigde medicijnen gratis. Tot deze groep behoren arme families 

(zieke terugkeerders komen in aanmerking), kinderen en gehandicapten. Sociaal kwetsbare families 

krijgen ook de gespecialiseerde zorgen en de benodigde medicijnen gratis. Ze hebben eveneens 

toegang tot de zorginstellingen hierboven vermelde Betrokkene valt onder deze categorie van mensen. 

https://lib.uqent.be/fuiltxt/RUG01/002/10e/166/RUG01-002106166%202014%200001%20AC.pdfV
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Voor arme families is er een familiale, sociale uitkering. De uitkering wordt aangepast aan de graad van 

armoede en de samenstelling van het gezin. Hoe moeilijker de situatie, hoe hoger de uitkering.” 

 

Hieruit blijkt duidelijk dat de arts-adviseur is nagegaan aan welke aandoening de verzoeker lijdt, welke 

behandeling daarvoor moet worden gevolgd en of die behandeling en opvolging beschikbaar en 

toegankelijk is in het land van herkomst. De kritiek van de verzoekende partijen mist feitelijke grondslag. 

 

Verzoekers betogen dat de aanvraag op 5 mei 2017 ontvankelijk verklaard wordt, zodat blijkt dat 

verzoeker lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit. 

 

Deze kritiek is niet van aard afbreuk te doen aan de wettigheid van de bestreden beslissing. Het is niet 

omdat een aanvraag ontvankelijk verklaard werd, dat de aanvraag niet meer ongegrond zou kunnen 

worden verklaard. Het feit dat de arts-adviseur geen advies overeenkomstig artikel 9ter, §3, 4° van de 

Vreemdelingenwet heeft gegeven, en de aanvraag ontvankelijk verklaard werd, maakt niet dat de 

aanvraag dan ook maar gegrond moet worden verklaard. Het betoog mist elke relevantie. 

 

Artikel 9ter, §1, 5e lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat “De beoordeling van het in het eerste lid 

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

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

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

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

De arts-adviseur heeft vastgesteld dat de behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in 

het land van herkomst, Armenië, zodat er geen sprake is van een “een reëel risico op een onmenselijke 

of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het 

land waar hij verblijft”. 

 

Verzoekers betogen dat moest worden nagegaan in welke mate de gezondheidstoestand van verzoeker 

geëvolueerd is sedert de ontvankelijkheidsverklaring van zijn aanvraag. 

 

Dit betoog is niet dienstig. Verzoekers tonen niet aan dat zij de aanvraag hebben geactualiseerd en 

stukken hebben gevoegd inzake een eventuele evolutie sedert de ontvankelijkheidsverklaring van de 

aanvraag. De Raad wijst er op dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet bepaalt dat het aan de 

vreemdeling toekomt om bij zijn aanvraag alle nuttige inlichtingen over te maken met betrekking tot de 

ziekte. Hieruit vloeit voort dat de verzoekende partij, indien zij over recentere medische attesten zou 

beschikken, gehouden is deze over te maken.  

 

Het loutere feit dat verzoekende partij het niet eens is met de beoordeling door de arts-adviseur, toont 

niet aan dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke of op onzorgvuldige wijze zou zijn 

genomen. Verzoeker geeft in wezen blijk van een andere feitelijke beoordeling van de ernst van de 

medische aandoeningen dan de beoordeling die door de ambtenaar-geneesheer werd gemaakt. Het 

onderzoek van deze andere medische beoordeling nodigt de Raad echter uit tot een 

opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot zijn bevoegdheid behoort, enerzijds, alsook tot een medische 

appreciatie die enkel toekomt aan de ambtenaar-geneesheer, anderzijds. Het komt de Raad enkel toe 

de wettigheid van de bestreden beslissing te beoordelen aan de hand van de aangevoerde middelen en 

na te gaan of het bestuur in deze niet onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft gehandeld. In dit geval 

toont verzoeker met zijn kritiek niet aan dat de ambtenaar-geneesheer onzorgvuldig of kennelijk 

onredelijk heeft geoordeeld dat uit het voorgelegd medisch dossier niet kan 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. 

 

Gelet op het boven gestelde, dient de Raad vast te stellen dat niet aannemelijk wordt gemaakt dat de 

ambtenaar-geneesheer zijn advies niet zorgvuldig heeft voorbereid, noch dat het advies is gestoeld met 

miskenning van de voorliggende gegevens of op grond van een incorrecte feitenvinding. Evenmin toont 

verzoeker aan dat de gemachtigde inzake het determinerende motief een kennelijke beoordelingsfout 

heeft gemaakt of dat de bestreden beslissing, waarvan het medisch advies integraal deel van uitmaakt, 

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

Vreemdelingenwet. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 
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Het eerste middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, kan niet worden aangenomen. 

 

2.2.1. In een tweede middel, gericht tegen de tweede en derde bestreden beslissing, werpen verzoekers 

de schending op van artikel 7 van de Vreemdelingenwet en artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM).  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“In de tweede en derde bestreden beslissingen verwijst verweerster louter naar art. 7 eerste lid 1° Vr.W. 

Onverlet dat VERZOEKERS thans inderdaad in het Rijk verblijven zonder in het bezit te zijn van een 

geldig visum doet dit geen afbreuk aan het feit dat verweerster op 20.12.2017 niet dienstig louter kan 

verwijzen naar art. 7 Vr.W. 1° Vr.W. teneinde lastens verzoekers een bevel om het grondgebied te 

verlaten te betekenen. Te meer verweerster in de kennisgeving aan het gemeentebestuur van Oostende 

op 24.11.2017 (stuk 5) waarbij zij haar eerdere bevelen van 22.09.2017 om het grondgebied te verlaten 

intrekt, onder uitdrukkelijke verwijzing naar de eerder genomen beslissing aangaande de beslissing tot 

ongegrondheid van de aanvraag tot machtiging tot verblijf van 22.09.2017 die ze tevens intrekt op 

24.11.2017, het evident is dat de huidige bestreden beslissingen dd. 20.12.2017 houdende bevelen om 

het grondgebied te verlaten thans ook worden genomen naar aanleiding van de thans eerste bestreden 

beslissing en tegelijk met de eerste bestreden beslissing zodat niet kan worden ontkend dat alle drie 

thans bestreden beslissingen connex zijn en de huidige voorzieningen dan ook ontvankelijk zijn gelet 

deze connexiteit en gelet de vernietiging van de eerste bestreden beslissing onder meer dient te leiden 

tot de vernietiging van de tweede en derde bestreden beslissingen. Immers luidt art. 7, eerste lid 2° 

Vr.W Vr.W. (eigen cursivering en onderlijning) : ‘Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in 

een internationaal verdrag, kan de minister of zijn gemachtigde aan de vreemdeling, die noch 

gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk of om er zich te 

vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven of moet de 

minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° bedoelde gevallen een bevel om het 

grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven : 

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

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

[…]’ 

zodat het feit dat VERZOEKERS thans in het Rijk verblijven zonder in het bezit te zijn van een geldig 

visum niet automatisch tot gevolg heeft dat de tweede en derde bestreden beslissingen dienen te 

worden genomen door verweerster voor zover dit een beslissing om het grondgebied te verlaten, 

inhoudt. 

Verweerster maakt in de tweede en derde bestreden beslissingen geen enkele verwijzing naar het feit 

dat verzoekers in het Rijk verblijven en hier over bijzondere affectieve banden beschikken met hun 

kernfamilie, alsmede geen enkele melding van het feit dat er in hoofde van verzoekers en in het 

bijzonder EERSTE VERZOEKER een ernstige medische problematiek speelt gelet het ontvankelijk 

verklaren van diens eerdere aanvraag tot machtiging tot verblijf op 05.05.2017. 

III.B.2.  Te meer mede gelet op art. 9ter Vr.W. naar luid waarvan (eigen cursivering en onderlijning) : 

Art. 9ter. 

‘§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

   De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België.’ gelezen in samenhang 

met art. 3 EVRM naar luid waarvan (eigen cursivering en onderlijning) : ‘Niemand mag worden 

onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen’ 

hetgeen een absoluut recht betreft en gelet de directe werking in de interne Belgische rechtsorde van 

het artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de 

fundamentele vrijheden, afgesloten te Rome op 4 juli 1950 (hierna en hiervoor EVRM), dient 

verweerster in elk geval rekening te houden met haar eigen eerder genomen beslissingen aangaande 

het eerdere regularisatieverzoek wegens medische redenen op grond van art. 9ter wet 15 december 

1980 voormeld en dit gelet de aandoeningen van EERSTE VERZOEKER, wat niet wordt betwist door 

verweerster, en dient verweerster zich te onthouden van het nemen van een bevel om het grondgebied 

te verlaten lastens verzoekers aangezien verweerster zodoende met de thans bestreden tweede en 

derde bestreden beslissingen waarbij verzoekers het bevel wordt gegeven het grondgebied te verlaten 

daarbij geen enkele rekening heeft gehouden met de mate waarin deze aandoening de situatie van 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1980121530&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=%28text+contains+%28%27%27%29%29#Art.9bis
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1980121530&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=%28text+contains+%28%27%27%29%29#Art.9quater
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EERSTE VERZOEKER zowel in het Rijk als in het herkomstland bepaalt, aangezien verzoekers, 

minstens EERSTE VERZOEKER immers tevens bescherming geniet onder toepassing van art. 3 

EVRM. Zodoende heeft verweerster bij het afleveren van de thans bestreden tweede en bestreden 

beslissingen geen enkele rekening gehouden met alle elementen van essentieel belang bij het al dan 

niet betekenen van een bevel om het grondgebied te verlaten lastens verzoekers nu zij de meer 

voordelige bepalingen van het internationaal verdrag zijnde het EVRM niet ten voordele van verzoekers 

laat doorwerken, minstens bij het nemen van de bestreden beslissingen hier ook geen rekening mee lijkt 

te willen houden en dit al evenmin in overweging neemt bij het nemen van de bestreden beslissingen.   

 

Art. 7 Vr.W. luidt immers in aanhef (eigen cursivering en onderlijning) : ‘Onverminderd meer voordelige 

bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn gemachtigde aan de 

vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het 

Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten 

afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° bedoelde gevallen een 

bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven’. De thans bestreden 

tweede en derde beslissingen schenden derhalve artikel 7 Vr.W. 15.12.1980 gelezen in samenhang met 

arts. 3 EVRM alsmede het artikel 62 Vr.W. 15.12.1980 gelezen in samenhang met het 

evenredigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur gelet de draagwijdte van de 

bestreden beslissingen en de gevolgen die ze voor verzoekers sorteren. Een gedwongen terugkeer naar 

hun herkomstland kan een folterende behandeling blijken in de zin van art. 3 EVRM en zodoende 

dienen de thans bestreden beslissingen te worden vernietigd na schorsing te meer na de vernietiging 

van de eerste bestreden beslissing VERZOEKERS in elk geval opnieuw in het bezit dienen te worden 

gesteld van de attesten van immatriculatie die hen werden afgeleverd nadat de aanvraag van 

14.01.2014 door verweerster op 15.05.2017 wel ontvankelijk werd verklaard en zij zodoende dienen te 

worden ingeschreven in het wachtregister, waardoor de tweede en derde bestreden beslissingen van 

rechtswege geen enkel nadelig effect voor hen kan sorteren en eigenlijk zonder voorwerp zijn, redenen 

ook waarom de tweede en derde bestreden beslissingen dienen te worden vernietigd.” 

 

2.2.2. Verzoekers betogen dat, gelet op de vernietiging van de eerste bestreden beslissing, de tweede 

en de derde bestreden beslissing ook dienen te worden vernietigd, gelet op hun samenhang. 

 

De Raad stelt vast dat, gelet op de bespreking van het eerste middel, de eerste bestreden beslissing 

niet is vernietigd. Verzoekers hun betoog kan niet worden gevolgd. 

 

Verzoekers stellen vervolgens dat er op geen enkele wijze wordt verwezen naar de bijzondere affectieve 

banden binnen hun kernfamilie. 

 

De Raad kan enkel vaststellen dat verzoekers op geen enkele wijze duiden wat zij bedoelen met hun 

kernfamilie. Indien zij hiermee doelen op beide verzoekers, kan enkel worden gesteld dat zij beiden een 

bevel om het grondgebied te verlaten hebben gekregen. 

 

Verzoekers stellen vervolgens dat er geen rekening is gehouden met de ernstige medische 

problematiek van betrokkene. 

 

Blijkens de gegevens van het dossier heeft de verwerende partij het zelf nuttig en nodig geacht om haar 

bevoegdheid tot het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten slechts uit te putten nadat 

werd beschikt op de door verzoekers ingediende aanvraag tot medische regularisatie. Op die manier 

heeft zij zich geconformeerd aan artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet dat oplegt dat bij het nemen 

van een beslissing tot verwijdering, de minister of zijn gemachtigde onder meer rekening houdt met de 

gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. Door aldus te handelen erkent 

zij dat de uitkomst van deze aanvraag bepalend kan zijn voor het al dan niet afleveren van de bevelen 

om het grondgebied te verlaten. Verwerende partij dient dan ook niet opnieuw te motiveren in de 

bevelen om het grondgebied te verlaten. 

 

Waar verzoekers ten slotte nog verwijzen naar een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM bij 

een eventuele terugkeer, dient het volgende te worden gezegd: 

 

Gelet op de bewoordingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet dient te worden aangenomen dat 

de toepassingsvoorwaarden van deze wetsbepaling ruimer zijn dan die van artikel 3 van het EVRM 

(RvS 25 november 2014, nr. 229 319; RvS 19 juni 2013, nr. 223 961). Zo kan enkel “in zeer 

uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn” 
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een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde zijn (EHRM 27 mei 2008, nr. 26.565/05, N. / 

Verenigd Koninkrijk). Het begrip “uitzonderlijke gevallen” werd nader omschreven in de zaak Paposhvili / 

België (EHRM 13 december 2016, nr. 41738/10) waarbij het Hof stelde: “183. The Court considers that 

the “other very exceptional cases” within the meaning of the judgment in N. v. the United Kingdom (§ 43) 

which may raise an issue under Article 3 should be understood to refer to situations involving the 

removal of a seriously ill person in which substantial grounds have been shown for believing that he or 

she, although not at imminent risk of dying, would face a real risk, on account of the absence of 

appropriate treatment in the receiving country or the lack of access to such treatment, of being exposed 

to a serious, rapid and irreversible decline in his or her state of health resulting in intense suffering or to 

a significant reduction in life expectancy. The Court points out that these situations correspond to a high 

threshold for the application of Article 3 of the Convention in cases concerning the removal of aliens 

suffering from serious illness.” (Het Hof oordeelt dat onder “andere zeer uitzonderlijke gevallen”, zoals 

bedoeld in de zaak N v. Verenigd Koninkrijk die aanleiding kunnen geven tot een schending van artikel 3 

van het EVRM dient begrepen te worden: “de situaties die een verwijdering van een ernstig zieke 

persoon inhouden waarbij substantiële gronden zijn aangetoond om aan te nemen dat deze persoon, 

hoewel niet in imminent levensgevaar, een reëel risico loopt, omwille van de afwezigheid van of het 

gebrek aan toegang tot adequate behandeling in de ontvangende staat, te worden blootgesteld aan een 

ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand resulterende in intens 

lijden of in een opmerkelijke vermindering van de levensverwachting”. Het Hof wijst erop dat deze 

situaties overeenstemmen met de hoge drempel inzake de toepassing van artikel 3 van het EVRM in 

zaken die betrekking hebben op de verwijdering van ernstig zieke vreemdelingen. Verzoekende partijen 

tonen dergelijke uitzonderlijke situatie evenwel niet aan. In die zin kan dan ook geen schending van 

artikel 3 van het EVRM door de bestreden beslissing worden vastgesteld. De verzoekende partijen 

maken, gelet op het voorgaande, geen schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk. 

 

Het tweede middel kan niet worden aangenomen. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

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

partijen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 
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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 twintig juni tweeduizend achttien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


