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 nr. 207 457 van 31 juli 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX 

Akkerstraat 1 

9140 TEMSE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 9 februari 2018 heeft 

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

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

van 23 januari 2018 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 april 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. NEERINCKX, die verschijnt voor de verzoekende partij, en 

van advocaat M. DUBOIS, 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 juli 2009 dient de verzoekende partij 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. Op 9 april 2009 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. ontvankelijk wordt verklaard. 
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1.3. Op 2 februari 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. ongegrond wordt verklaard. Tegen voormelde 

beslissing dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad). 

 

1.4. Op 28 maart 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing waarbij de beslissing vermeld in punt 1.3. wordt ingetrokken. 

 

1.5. Bij arrest nr. 61 144 van 10 mei 2011 stelt de Raad de afstand van het geding vermeld in punt 1.3. 

vast.  

 

1.6. Op 12 mei 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. ongegrond wordt verklaard. Tegen voormelde 

beslissing dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad. 

 

1.7. Op 24 juni 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing waarbij de beslissing vermeld in punt 1.6. wordt ingetrokken. 

 

1.8. Op 27 juni 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. ongegrond wordt verklaard. Tegen voormelde 

beslissing dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad. 

 

1.9. Bij arrest nr. 65 466 van 9 augustus 2011 stelt de Raad de afstand van het geding vermeld in punt 

1.6. vast.  

 

1.10. Op 25 oktober 2011 dient de verzoekende partij een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.11. Bij arrest nr. 69 952 van 16 november 2011 vernietigt de Raad de beslissing vermeld in punt 1.8. 

 

1.12. Op 25 april 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 

1.10. onontvankelijk wordt verklaard. Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij een 

beroep in bij de Raad. 

 

1.13. Bij arrest nr. 84 294 van 6 juli 2012 vernietigt de Raad de beslissing vermeld in punt 1.12. 

 

1.14. Op 26 november 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de aanvragen vermeld in punt 

1.1. en in punt 1.10. ontvankelijk doch ongegrond worden verklaard. Op dezelfde dag neemt de 

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

Armoedebestrijding een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen 

voormelde beslissingen dient de verzoekende partij afzonderlijk beroepen in bij de Raad.  

 

1.15. Bij arrest nr. 179 563 van 16 december 2016 vernietigt de Raad de beslissing houdende een bevel 

om het grondgebied te verlaten vermeld in punt 1.14. 

 

1.16. Bij arrest nr. 188 367 van 16 juni 2017 vernietigt de Raad de beslissing waarbij de aanvragen 

vermeld in punt 1.1. en in punt 1.10. ontvankelijk doch ongegrond worden verklaard vermeld in punt 

1.14. 

 

1.17. Op 22 januari 2018 stelt de ambtenaar-geneesheer een medisch advies op.  

 

1.18. Op 23 januari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvragen vermeld in punt 1.1. en punt 1.8. 

ontvankelijk doch ongegrond worden verklaard. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven 

luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvragen om machtiging tot verblijf die op datum van 02.07.2009 en 

25.10.2011 bij aangetekend schrijven bij onze diensten werden ingediend door : 

(…) 
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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: 

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 M.V. (…), die echter niet weerhouden konden worden 

(zie verslag arts-adviseur d.d. 22.01.2018 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 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. 

 

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”.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van de 

verzoekende partij te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. De verzoekende partij voert in een enig middel de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht, van de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet iuncto artikel 9ter van de Vreemdelingenwet iuncto de zorgvuldigheidsplicht. 

 

In wat kan beschouwd worden als een vierde onderdeel van het middel, licht de verzoekende partij toe 

wat volgt: 

 

“Ook de motivering van de bestreden beslissing terzake de beschikbaarheid van de noodzakelijke 

zorgen en geneesmiddelen is gebrekkig. 

In casu dient immers vastgesteld dat de arts-attaché heeft verzuimd een volledig onderzoek te voeren 

naar de beschikbaarheid van alle voor verzoeker noodzakelijke geneesmiddelen. 

Voor volgende geneesmiddelen - door de arts-attéche weerhouden geneesmiddelen- werd blijkens de 

beslissing de beschikbaarheid in Armenië niet nagegaan: 

- MgS04 en Quinie S04 

- lAlpha LEO 

- Cetaflex 
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In zijn advies gaat de arts-attaché niet op de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen, terwijl hij 

evenmin stelt dat deze geneesmiddelen niet noodzakelijk zouden zijn, laat staan dat hij zulks zou 

motiveren. 

Aldus blijkt niet afdoende dat verzoeker over alle vermelde geneesmiddelen kan beschikken bij 

terugkeer naar Armenië, en het blijkt aldus dat de beoordeling van het risico bij terugkeer gesteund is op 

een onvolledig, minstens onzorgvuldig onderzoek, zodat een schending van de zorgvuldigheidsplicht 

iuo. de materiële motiveringsplicht kan worden aangenomen.” 

 

3.2. Wat betreft artikel 1 van de wet van 29 juli 1991, blijkt dat deze bepaling enkel stelt: “Voor de 

toepassing van deze wet moeten worden verstaan onder: - Bestuurshandeling: De eenzijdige 

rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te 

hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander bestuur; - Bestuur: De administratieve 

overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; - Bestuurde: 

Elke natuurlijke of rechtspersoon in zijn betrekkingen met het bestuur.” Deze bepaling definieert dus 

enkel een bestuurshandeling, bestuur en bestuurde. De Raad ziet niet in hoe de bestreden beslissing 

deze begrippen zou schenden. 

 

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht 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. De artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten 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. 

 
In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, namelijk artikel 9ter van de 
Vreemdelingenwet. Ook de feitelijke overwegingen worden weergegeven. Zo wordt er gemotiveerd dat 
het aangehaalde medische probleem niet kan worden weerhouden als grond om een verblijfsmachtiging 
toe te kennen in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Onder verwijzing naar een 
advies van de ambtenaar-geneesheer van 22 januari 2018 wordt geoordeeld dat uit het voorgelegd 
medisch dossier niet kan worden afgeleid dat de verzoekende partij lijdt aan een ziekte die een reëel 
risico inhoudt voor haar leven of haar fysieke integriteit, en evenmin aan een ziekte die een reëel risico 
inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in 
haar land van herkomst of het land waar zij gewoonlijk verblijft. Dit advies van de ambtenaar-
geneesheer waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen, werd – in gesloten omslag – samen met de 
bestreden beslissing aan de verzoekende partij ter kennis gebracht. Het maakt dan ook integraal deel 
uit van de motivering van de bestreden beslissing. De motivering in het advies moet dus eveneens 
voldoen aan de motiveringsplicht die op de bestuurshandelingen rust. Het advies luidt als volgt: 
 
“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon 
in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 2-7-2009 en 25-
10-2011. 
 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

 

> standaard Medisch Getuigschrift d.d. 22-6-2009 van Dr. Dijckmans, internist-nefroloog, met de 

volgende informatie: Terminale nierinsufficiëntie, vermoedelijk door nefrotisch syndroom zonder notie 

van de exacte oorzaak met nood tot dialyse (reeds onder dialyse in Armenië, 6 sessies, volgens familie 

is chronische dialyse onmogelijk in thuisland). Als medicatie neemt betrokkene Marcoumar, Foliumzuur, 

amlor, Cardio-aspirine en D-cure. 

>Medisch getuigschrift van Dr. Dijckmans d.d. 22-6-2009 met attestering dat betrokkene kan reizen en 

geen mantelzorg nodig heeft. 

> schrijven van Dr. Hovasapyan dd. 5-10-2009, uit Armenië die als diagnose amyloïdosis door familiale 

mediterrane koorts met hypoplasie van de rechter nier, renale hypertensie, trombose van de linker 

niervene en de inferior vena cava, ischemisch hartlijden met myocardinfarct. 

>Standaard Medisch Getuigschrift d.d. 25-10-2009 van Dr. De Meester, nefroloog, met als diagnose 

terminale chronische nierinsufficiëntie met nood aan dialyse. Bijkomend acute HCV infectie. Als 

medicatie neemt betrokkene Renagel, CaCP3, D-cure, Foliumzuur, Alpha-Leo EPO. 

>Verslag van opname om nefrologie van 18-6-2009 tot 23-7-2009: Te weerhouden diangnoses: 

terminale nierinsufficientie met nood tot dialyse, initieel met femoraliskatheter, hier aanleggen van AV-

fistel: behandeling met Marcoumar omwille van diepe vene trombose: metabole ontregeling met 
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correctie: anemie waarvoor transfusie: secundaire hyperparathyroïde: gemengde sensorimotorische 

demyeliniserende polyneuropathie onderste ledematen; arteriële hypertensie; ischemische 

cardiomyopathie; gemengde lever-en prancreasfnctiestoornissen acuut door hepatities C (onveilige 

dialyse in Armenië?) 

>Standaard Medisch Getuigschrift d.d. 30-9-2011 van Dr. Arnouts, internist, met als diagnose terminale 

nierinsuffectiente met dialyse. Als medicatie Pantomed, 1Alpha-LEO, Fosrenol, Phoslo 

>Standaard Medisch Getuigschrift d.d. 21-8-2017 van Dr. Zeegers, internist-nefroloog, met de volgende 

informatie: terminale nierinsufficientie van niet gekende oorsprong met chronische dialyse. In de 

voorgeschiedenis hoge gastro-intestinale bloeding in 2009 en een PTCA van de LAD met plaatsen DES 

in 2013. 

> Medicatie d.d. 21-8-2017: Foliumzuur, Pantoprazol, D-cure, Multivitamine Pro haemo Caps, Fosrenol, 

MgSO4 en Quinine SO4, Lipitor, Asaflow, Clopidogrel, Zolpidem, 1Alpa-Leo, ibuprofen, Cetirozine, 

Cetavlex, Renvela 

> Nefrologisch verslag pre-transplant d.d. 9-5-2016: volledige observatie : geen tegenindicatie 

> Verslag consultatie cardiologie d.d. 24-4-2017; geen tegenindicatie voor transplantatie 

> Rapport van bloednames d.d. 9-8/16-8/23-8-2017 

In samenvatting kunnen we hier stellen dat het een Armeense man betreft van 55 jaar die lîjdt aan de 

volgende aandoeningen: 

> Terminale nierinsuffieiëntie met nood aan hemodialyse via AV fistel linker elleboog, oorzaak niet 

volledig duidelijk, gekend sinds 2009 (betrokkene onderging reeds dialyse in zijn thuisland alvorens naar 

België te komen) 

> Ischemisch hartlijden waarvoor PTCA met implantatie van een stent (DES) in 12/2013, stabiel, vormt 

geen tegenindicatie voor eventuele niertransplantatie 

> Hepatitis C, stabiel, nog geen medicatie nood en geen tekens van leverfibrose 

 

Actuele medicatie: 

> Foliumzuur, supplément 

> Pantoprazole, maagprotectie 

> D-cure, colecalciferol, Vit D supplément 

> Multivitamine pro Haemo Caps 

> Fosrenol = lanthaan, fosforchelator 

> MgS04 en Quinine S04 

> Lipitor = atorvastatine, anti-choiesterol medicatie 

> Asaftow, acetylsalicylzuur, bloedverdunner 

> Clopidogrel, bloedverdunner 

> Zolpidem, slaapmedicatie 

> 1Alpha LEO = alfacalcidol, vit D 

> Ibuprofen, pijnstiller, ontstekingsremmer 

> Excedryn = combinatie paracetamol en acetyisaiicyizuur, pijnstilier 

> Cetirizine = antiallergie 

> Cetaflex = cetrimonium en chloorhexidine, ontsmettende zalf 

> Renvela - sevelamer, forsfaatchelator 

Uit de medische documenten kunnen we besluiten dat betrokkene kan reizen en geen mantelzorg nodig 

heeft. 

 

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

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

administratief dossier van de betrokkene): 

Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is1: 

 

Medcoi van 31-5-2017 met het unieke referentienummer 9685 

Medcoi van 28-2-2017 met het unieke referentienummer 9336 

Medcoi van 18-10-2016 met het unieke referentienummer 8758 

Medcoi van 28-2-2016 met het unieke referentienummer 9354 

Medcoi van 26-9-2016 met het unieke referentienummer 8651 

 

Uit bijgevoegde documenten kunnen we besluiten dat de verschillende specialismen nodig voor het 

adequaat opvolgen van betrokkene beschikbaar zijn in Armenië, namelijk cardiologie en cardiochirurgie, 

nefrologie en hemodialyse en transplantheelkunde. 

1. In bijlage 2 voegen we de beschikbaarheid van alle medicatie toe die betrokkene nodig heeft. We 

verwijzen vooral naar de nota in BMA 9685 waar een volledige toelichting staat over de werkwijze 
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en beschikbaarheid en alternatieven voor de medicatie nodig voor hemodialyse. 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de medische infrastructuur die betrokkene een 

Armeense man van 55, nodig heeft namelijk, hemodialyse, opvolging door nefroloog, eventuele 

begeleiding naar transplantatiechirurgie en opvolging in kader van de cardiologische problematiek 

beschikbaar zijn in het thuisland. 

De medicatie die betrokkene nodig heeft namelijk foliumzuur, pantoprazole, acetylsalicylzuur, 

paracetamol, colecalciferol, atorvastatine.clopidogrei, ibuprofen, cetirizine zijn beschikbaar. Zolpidem is 

niet beschikbaar maar er is een uitgebreide keuze uit andere benzodiazepines zoals lorazepam en 

diazepamzijn beschikbaar. De fosfaatchelatoren op basis van calciumcarbonaat lanthanum en sevelar 

zijn niet beschikbaar. Een volwaardig alternatief is Aluminium/magnésium Hydroxide onder de 

merknaam van Almagel of Maalox zijn beschikbaar ( cfr BMA 9685) 

 

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

Betrokkene haalt aan dat de zorgen in Armenië niet van hetzelfde niveau zijn als deze in België. Een 

verblijfstitel kan echter niet enkel afgegeven worden op basis van het feit dat de toegankelijkheid van de 

behandeling in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen. 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 staat zijn de nationale gezondheidssystemen zeer uiteenlopend. 

Het kan om een privé-systeem 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 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 verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. 

De gezondheidszorg in Armenië is georganiseerd op drie niveaus: primaire, secundaire en tertiaire 

zorg.2 Betrokkene kan terecht in poliklinieken of in gespecialiseerde medische centra voor 

gespecialiseerde zorg. 

 

Chronische nierinsufficiëntie staat op een lijst van ziektes waarvoor de medicatie gratis verspreid 

wordt.3 Het 'Basic Benefit Package' (BBP) regelt de toegang tot gratis gezondheidszorg en medische 

diensten voor de bevolking, op alle niveaus. Hemodialyse wordt volledig gedekt door het BBP voor 

Armeense burgers.4 

Gezien de nood aan dialyse, is voltijdse arbeid voor betrokkene wellicht niet realistisch. Verzoeker legt 

echter geen bewijs van algemene arbeidsongeschiktheid voor. Niets laat derhalve toe te concluderen 

dat hij niet deels zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. In zijn 

asielrelaas verklaart verzoeker dat hij over een diploma beroepsonderwijs beschikt en reeds gewerkt 

heeft als schilder en als chauffeur. Dit zijn elementen die zijn integratie op de arbeidsmarkt kunnen 

vergemakkelijken. 

Voor mensen die deels of volledig invalide verklaard worden en minstens 5 jaar in officiële loondienst 

gewerkt hebben, is er een invaliditeitspensioen6 Indien men niet aan deze vijfjaar komt, kan men 

aanspraak maken op een sociaal invaliditeitspensioen. 

Sociaal kwetsbare groepen (arme families, kinderen, gehandicapten,...) krijgen gespecialiseerde zorgen 

en de benodigde medicatie gratis of krijgen korting. Medicatie is gratis voor invaliden van de eerste en 

tweede graad. Invaliden van de derde graad en niet-werkende alleenstaande gepensioneerden krijgen 

50% korting. Werkloze gepensioneerden krijgen 30% korting op medicatie.7 

Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Armenië geen familie, vrienden of kennissen 

meer zou hebben bij wie hij terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige 

zorgen aldaar of voor (tijdelijke) financiële hulp. Bij zijn asielprocedure verklaarde verzoeker immers zelf 

dat zijn moeder, drie broers, een zus, zijn partner en enkele meerderjarige kinderen nog in Armenië 

verblijven.8 

Wat betreft de aangehaalde corruptie, dient opgemerkt te worden dat de Armeense overheid in 2009 

startte met het anti-corruptieplan te implementeren. Indien betrokkene in contact komt met corruptie, kan 

hij zich wenden tot de daartoe bestemde Armeense politiediensten.10 
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Daarbij komt nog dat 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 cons./Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen 

waarover het beschikt, een algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een 

verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 

december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/ltalië, § 131; EHRM 4 februari 2005, 

Mamatkulov en Askarov/ Turkije, § 73; EHRM 73; EHRM 26 april 2005, Milslim/Turkije, § 68). 

Niets verhindert verzoeker derhalve om terug te keren. Het staat hem vrij hiertoe een beroep te doen op 

de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een 

terugreis. Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

naar en reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen 

bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende 

bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding 

te volgen, kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van 

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur extra bagage. 

 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de nefrologische en cardiologische 

pathologie bij de betrokkene, hoewel dit kan beschouwd worden als een medische problematiek die een 

reëel risico kan inhouden voor haar 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.” 

 

Een eenvoudige lezing van dit medisch advies leert dat hierin uitgebreid wordt ingegaan op de 
ingeroepen gezondheidsproblemen. Er wordt gemotiveerd voor de beide toepassingsgevallen van 
artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Kort gesteld wordt geduid dat de verzoekende partij in staat is om 
te reizen en geen mantelzorg nodig heeft, alsook dat de voor haar aandoening als noodzakelijk 
weerhouden medische zorgen en medicatie voor haar beschikbaar en toegankelijk zijn in haar 
herkomstland. De ambtenaar-geneesheer heeft toegelicht op basis van welke gegevens hij tot deze 
vaststellingen is gekomen, met verwijzing naar de gehanteerde bronnen. Deze motivering kan als 
pertinent en draagkrachtig worden beschouwd. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt ook dat de 
verzoekende partijen op de hoogte zijn van de motieven in het advies van de ambtenaar-geneesheer. 
 
De verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt de voorziene motivering haar niet in staat 
stelt om te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is 
genomen, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht 
(RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). 
 
Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de 
Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 
 
3.3. De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 
 

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. 

 
3.4. Deze materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel dienen te worden onderzocht in 

het licht van toepassing van de bepalingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, waarvan de 

verzoekende partij de schending aanvoert. 

 
Artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 
 
“De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 
zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 
integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 
geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 
tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde.” 
 
Deze bepaling houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in die onafhankelijk van elkaar moeten 
worden getoetst. Concreet houdt deze bepaling in dat er enerzijds gevallen zijn van een vreemdeling die 
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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). 
 
Artikel 9ter, §1, laatste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt verder: 

 
“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 Raad benadrukt dat het onderzoek en de appreciatie van de door de vreemdeling aangebrachte 
medische gegevens uitsluitend tot de bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer behoren en het de 
Raad niet toekomt de (medische) beoordeling van de ambtenaar-geneesheer te betwisten (RvS 15 
januari 2014, nr. 10.218 (c)). 
 
3.5. De verzoekende partij betoogt dat de motivering over de beschikbaarheid van de noodzakelijke 
geneesmiddelen gebrekkig is daar vastgesteld kan worden dat de ambtenaar-geneesheer heeft 
verzuimd een volledig onderzoek te voeren naar de beschikbaarheid van alle voor haar noodzakelijke 
geneesmiddelen. Zij meent dat voor de geneesmiddelen MgSO4 en Quinie SO4, 1Alpha LEO en 
Cetaflex de beschikbaarheid in Armenië niet werd nagegaan. Zij betoogt dat de ambtenaar-geneesheer 
de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen niet nagaat terwijl hij evenmin stelt dat deze 
geneesmiddelen niet noodzakelijk zouden zijn. De verzoekende partij meent dan ook dat niet blijkt dat 
zij over alle vermelde geneesmiddelen kan beschikken bij een terugkeer naar Armenië, zodat blijkt dat 
de beoordeling over het risico bij terugkeer gesteund is op een onvolledig, minstens onzorgvuldig 
onderzoek, zodat een schending van de zorgvuldigheidsplicht en de materiële motiveringsplicht voorligt. 
 
3.6. Uit het advies van 22 januari 2018 blijkt dat de ambtenaar-geneesheer volgende actuele medicatie 
weerhoudt: 
 
“Actuele medicatie: 

> Foliumzuur, supplément 

> Pantoprazole, maagprotectie 

> D-cure, colecalciferol, Vit D supplément 

> Multivitamine pro Haemo Caps 

> Fosrenol = lanthaan, fosforchelator 

> MgS04 en Quinine S04 

> Lipitor = atorvastatine, anti-choiesterol medicatie 

> Asaftow, acetylsalicylzuur, bloedverdunner 

> Clopidogrel, bloedverdunner 

> Zolpidem, slaapmedicatie 

> 1Alpha LEO = alfacalcidol, vit D 

> Ibuprofen, pijnstiller, ontstekingsremmer 

> Excedryn = combinatie paracetamol en acetyisaiicyizuur, pijnstilier 

> Cetirizine = antiallergie 

> Cetaflex = cetrimonium en chloorhexidine, ontsmettende zalf 

> Renvela - sevelamer, forsfaatchelator” 

 

Uit het medisch advies van 22 januari 2018 blijkt aldus dat de ambtenaar-geneesheer voornoemde 

medicatie erkent als actueel nodig voor de verzoekende partij in het licht van een onderzoek of een 

adequate behandeling mogelijk is in het land van herkomst om een onmenselijke en vernederende 

behandeling bij gebreke aan dergelijke behandeling te vermijden. Immers blijkt nergens uit voormeld 

medisch advies – zoals de verzoekende partij terecht voorhoudt – dat bepaalde medicatie waarvan de 

ambtenaar-geneesheer erkent dat deze de actuele medicatie betreffen, naar het oordeel van de 

ambtenaar-geneesheer niet noodzakelijk zijn, met andere woorden bij gebreke waarvan niet kan 

besloten worden tot het risico op een onmenselijke of vernederende behandeling omwille van het niet 
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mogelijk zijn van een adequate behandeling in het land van herkomst. Het komt de ambtenaar-

geneesheer dan ook toe de beschikbaarheid van de medicatie die hij weerhoudt als actueel en waarvan 

hij niet oordeelt dat ze niet noodzakelijk is, na te gaan.  

 

3.7. Betreffende de beschikbaarheid van de weerhouden medicatie, motiveert de ambtenaar-

geneesheer wat volgt: 

 

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

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

administratief dossier van de betrokkene): 

Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is1: 

 

Medcoi van 31-5-2017 met het unieke referentienummer 9685 

Medcoi van 28-2-2017 met het unieke referentienummer 9336 

Medcoi van 18-10-2016 met het unieke referentienummer 8758 

Medcoi van 28-2-2016 met het unieke referentienummer 9354 

Medcoi van 26-9-2016 met het unieke referentienummer 8651 

 

Uit bijgevoegde documenten kunnen we besluiten dat de verschillende specialismen nodig voor het 

adequaat opvolgen van betrokkene beschikbaar zijn in Armenië, namelijk cardiologie en cardiochirurgie, 

nefrologie en hemodialyse en transplantheelkunde. 

1. In bijlage 2 voegen we de beschikbaarheid van alle medicatie toe die betrokkene nodig heeft. We 

verwijzen vooral naar de nota in BMA 9685 waar een volledige toelichting staat over de werkwijze 

en beschikbaarheid en alternatieven voor de medicatie nodig voor hemodialyse. 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de medische infrastructuur die betrokkene een 

Armeense man van 55, nodig heeft namelijk, hemodialyse, opvolging door nefroloog, eventuele 

begeleiding naar transplantatiechirurgie en opvolging in kader van de cardiologische problematiek 

beschikbaar zijn in het thuisland. 

De medicatie die betrokkene nodig heeft namelijk foliumzuur, pantoprazole, acetylsalicylzuur, 

paracetamol, colecalciferol, atorvastatine.clopidogrei, ibuprofen, cetirizine zijn beschikbaar. Zolpidem is 

niet beschikbaar maar er is een uitgebreide keuze uit andere benzodiazepines zoals lorazepam en 

diazepamzijn beschikbaar. De fosfaatchelatoren op basis van calciumcarbonaat lanthanum en sevelar 

zijn niet beschikbaar. Een volwaardig alternatief is Aluminium/magnésium Hydroxide onder de 

merknaam van Almagel of Maalox zijn beschikbaar ( cfr BMA 9685)” 

 

3.8. De informatie waar de ambtenaar-geneesheer naar verwijst, bevindt zich in het administratief 

dossier. Hoewel kan vastgesteld worden dat uit de bijlage 2 bij de informatie afkomstig uit de MedCOI 

databank inderdaad de beschikbaarheid van de meeste medicatie die de verzoekende partij actueel 

nodig heeft blijkt, is dit niet het geval voor de medicatie “Cetaflex”. In het medisch advies wordt 

verduidelijkt dat dit cetrimonium en chloorhexidine, ontsmettende zalf betreft. Ook blijkt uit de bijlage 2 

niet of cetrimonium en chloorhexidine, ontsmettende zalf beschikbaar is in Armenië. Ook uit nazicht van 

de aanvragen MedCOI met unieke referentienummers 9685, 9336, 8758, 9354 en 8651, waarnaar 

eveneens wordt verwezen in het beschikbaarheidsonderzoek in het medisch advies, blijkt niet dat 

“Cetaflex” of cetrimonium en chloorhexidine, ontsmettende zalf beschikbaar is in Armenië. Ook in het 

medisch advies van 22 januari 2018 beperkt de ambtenaar-geneesheer zich tot de verwijzing naar de 

informatie in het administratief dossier en geeft hij niet aan of deze medicatie of een alternatief of 

analoog al dan niet beschikbaar is. De Raad herhaalt dat nergens uit het medisch advies van 22 januari 

2018 blijkt dat bepaalde medicatie waarvan de ambtenaar-geneesheer erkent dat deze de actuele 

medicatie betreffen, naar het oordeel van de ambtenaar-geneesheer niet noodzakelijk zijn om een 

onmenselijke of vernederende behandeling door het niet mogelijk zijn van een adequate behandeling bij 

terugkeer naar het land van herkomst te vermijden.  

 

3.9. Uit het medisch advies van 22 januari 2018 blijkt niet dat de ambtenaar-geneesheer is nagegaan of 

alle nodige medicatie beschikbaar is in Armenië, minstens werd niet gemotiveerd waarom de noodzaak 

aan bepaalde medicatie niet werd weerhouden of waarom de beschikbaarheid van een dergelijke 

behandeling, bij het onderzoek in het licht van artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, meer 

bepaald bij het onderzoek naar het tweede toepassingsgeval van voormeld artikel, niet dient te worden 

nagegaan.  
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Hoewel de ambtenaar-geneesheer bij het verlenen van zijn advies in toepassing van artikel 9ter, §1, 

vijfde lid van de Vreemdelingenwet over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt bij het 

beoordelen van het in artikel 9ter, §1 van deze wet genoemde risico en de Raad deze beoordeling niet 

kan maken in de plaats van de ambtenaar-geneesheer, dient te worden opgemerkt dat het advies van 

de ambtenaar-geneesheer wel de nodige redengeving dient te vermelden die de Raad in staat stelt om 

na te gaan waarop de ambtenaar-geneesheer zich precies gebaseerd heeft om te besluiten dat geen 

sprake is van een risico zoals voorzien in artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet. Het 

gegeven dat de ambtenaar-geneesheer een arts is, impliceert dan ook niet dat er op hem bij het 

verlenen van zijn advies conform artikel 9ter, §1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet, geen of een 

verminderde motiveringsplicht zou rusten en de beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer 

houdt daarom nog niet in dat diens vaststellingen steeds volstaan als motieven voor een beslissing tot 

weigering van verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet (RvS 18 september 2013, nr. 

224.723).  

 

Nu uit het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer geenszins blijkt of alle medicatie beschikbaar 

is voor de behandeling van de aandoening van de verzoekende partij of waarom de noodzaak aan 

bepaalde medicatie niet weerhouden werd of waarom de beschikbaarheid van een dergelijke 

behandeling niet dient te worden nagegaan, stelt de Raad vast dat de ambtenaar-geneesheer niet 

voldeed aan de motiveringsplicht.  

 

Nu vast staat dat het advies van de ambtenaar-geneesheer van 22 januari 2018 behept is met een 

schending van de materiële motiveringsplicht, dient de bestreden beslissing, die op dit advies steunt en 

waarvan dit advies integraal deel uitmaakt, te worden vernietigd. Immers is dit advies, gelet op het 

bepaalde in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet beslissend voor het weigeren van de machtiging tot 

verblijf. Wanneer de verwerende partij uitdrukkelijk verwijst naar een advies van de ambtenaar-

geneesheer, uitgebracht volgens een daartoe wettelijk voorziene adviesprocedure, dan maken de 

motieven van dergelijk advies deel uit van de beslissing en zal ook bij de totstandkoming van dit advies 

moeten worden voldaan aan de motiveringsplicht.  

 

3.10. Met het in de nota met opmerkingen enkel opnieuw wijzen op de motieven van het medisch advies 

van 22 januari 2018, weerlegt, noch ontkracht de verwerende partij het betoog van de verzoekende 

partij in het vierde onderdeel en de voormelde vaststellingen.  

 

3.11. Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt aannemelijk gemaakt.  

 

3.12. Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissing. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel niet tot een ruimere 

vernietiging kan leiden, dienen deze niet te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; 

RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

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

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

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 23 januari 2018 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig juli tweeduizend achttien door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


