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 nr. 212 314 van 14 november 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK 

Langestraat 46 / 1 

8000 BRUGGE 

  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 en X, die beiden verklaren van Ethiopische nationaliteit te zijn, in eigen 

naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X en X, op 25 mei 2018 

hebben 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 9 april 2018, waarbij de aanvraag tot verlenging van de machtiging tot voorlopig 

verblijf, voordien toegestaan 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, wordt geweigerd.   

 

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 1 augustus 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 september 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van de eerste verzoekende partij en advocaat A. HAEGEMAN, die loco 

advocaat A. LOOBUYCK tevens verschijnt voor de tweede verzoekende partij en van advocaat T. 

BRICOUT, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 29 augustus 2014 dienen de verzoekers 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). 

 



  

 

 

RvV  X Pagina 2 

Op 3 oktober 2014 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de gemachtigde) 

dat de voormelde medische verblijfsaanvraag ontvankelijk is. 

 

Op 14 oktober 2014 beslist de gemachtigde dat de verzoekers en hun kinderen, in toepassing van de 

artikelen 9ter en 13 van de vreemdelingenwet, worden gemachtigd tot een tijdelijk verblijf van één jaar. 

 

Op 1 oktober 2015 beslist de gemachtigde om de machtiging tot voorlopig verblijf, in toepassing van de 

artikelen 9ter en 13 van de vreemdelingenwet, te verlengen voor de duur van twee jaar. 

 

Op 16 oktober 2017 dienen de verzoekers een aanvraag in tot verdere verlenging van hun 

verblijfsmachtiging om medische redenen.  

 

Op 9 april 2018 beslist de gemachtigde tot de weigering van de aanvraag tot verlenging van de 

machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze 

weigeringsbeslissing is de thans bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoekers ter kennis gebracht 

op 25 april 2018 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Ov: (…) 

N. H., M. R.R.Nr: (…) 

Geboren te T. op (…)1990 

+kinderen 

H. S., H. R.R.Nr: (…) 

Geboren te E. op (…)2012 

H. S., H. R.R.Nr: (…) 

Geboren te E. op (…)2014 

Nationaliteit: Ethiopië 

Adres: (…) 

OV: (…) 

H. S., M. R.R.Nr: (…) 

Geboren te T. op (…)1989 

Nationaliteit: Ethiopië 

Adres: (…) 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag die op datum van 16.10.2017 bij onze diensten werd ingediend tot 

verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf, voordien toegestaan 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, ingesteld door artikel 5 van de wet van 15 december 2006 tot 

wijzing van de wet van 15 december 1980, en in toepassing van artikel 13 van de wet van 15 december 

1980, gewijzigd door artikel 12 van de wet van 15 september 2006, deel ik u mee dat, overeenkomstig 

artikel 9 van het koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) en art. 13§3,2° van de wet van 15 

december 1980, aan dit verzoek tot verblijfsverlenging geen gunstig gevolg kan worden gegeven.  

 

Overwegend dat een aanvraag tot verblijfsmachtiging bij onze diensten werd ingediend op basis van 

genoemd artikel 9ter op 29.08.2014. Dat dit verzoek door onze diensten op 14.10.2014 gegrond werd 

verklaard waarna men in het in bezit werd gesteld van een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister, dit BIVR mag niet verlengd worden.  

 

Reden:  

Overwegende dat evenwel de omstandigheden op grond waarvan de machtiging oorspronkelijk werd 

toegestaan niet langer bestaan, of dat deze zodanig zijn gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig is 

(artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980), waarbij werd nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend 

en niet voorbijgaand karakter heeft.  

 

Overwegende da na onderzoek door onze arts-adviseur (zie gesloten omslag, verslag d.d. 03.04.2018), 

zij concludeerde dat de medische elementen die aangehaald werden door betrokkene niet weerhouden 

kunnen worden.  

 

Dat derhalve, gezien hoger gemaakt vaststellingen, het niet langer blijkt 
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1) Dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit, of  

2) 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 geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar haar land van herkomst of het land waar 

de betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83EG, noch 

op het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

 

Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister dat werd afgegeven aan betrokkenen dient 

door uw dienst te worden ingehouden. 

(…)”  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voeren de verzoekers de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

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

van 29 juli 1991) en van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Het eerste middel wordt als volgt toegelicht: 

 

 “II.1.1 De verwerende partij verwijst in haar beslissing naar een aanvraag, MedCOI om te stellen dat de 

medische zorg beschikbaar is in Kirgizië. 

 

Deze bron kan echter geenszins geverifieerd worden. 

 

Het gaat immers over een bron die "anoniem" is. Wat zou verwerende partij ervan vinden mocht 

verzoekende partij haar standaard medisch getuigschrift of bronnen bijbrengen op basis van een arts 

die "anoniem" wenst te blijven? 

 

Wellicht zouden haar stavingsstukken worden afgedaan als 'irrelevant' en 'onbetrouwbaar'. En terecht. 

Het feit dat iemand die dergelijke belangrijke aanlevert, maar z'n identiteit niet wenst prijs te geven, geeft 

per definitie aanleiding tot enige scepsis omtrent z'n betrouwbaarheid. Zelfs de arts-adviseur van de 

DVZ geeft z'n identiteit vrij. 

 

II.1.2. De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 luiden als volgt: 

 

" Art. 2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

 

Art. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn. " 

Verzoekende partij kan slechts vaststellen dat de huidige motivering geenszins afdoende is. Zij weet 

absoluut niet op basis van wie of wat de huidige beslissing werd genomen. 

 

II.1.3. Het is bovendien nogal bizar dat de artsen die MedCOI zou consulteren anoniem wensen te 

blijven. 

 

Wanneer men betrouwbare informatie levert, dan is daar toch geen nood aan? 

Als dergelijke bewijsstukken bovendien in rechte worden aanvaard, dan is het einde zoek. In dat geval 

zal ook moeten worden aanvaard dat de verzoekende partij anonieme bronnen kan voorleggen die dan 

per definitie au sérieux moeten worden genomen, zonder dat de verwerende partij de mogelijkheid heeft 

ze te verifiëren. 

 

Verzoekende partij neemt dan ook aan dat de Raad dergelijke manier van feitengaring zal afkeuren en 

tevens zal stellen dat dergelijke stukken geen bewijsmateriaal in rechte kunnen vormen. 
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Dit geldt des te meer in casu nu de verwerende partij zelf erkend heeft dat de ziekte van de 

verzoekende partij geen banale aandoening betreft (zoniet had ze de verzoekende partij voorheen geen 

verblijf toegekend!). 

 

II.1.4. De federale ombudsman stelde zeer terecht het volgende 

(http://www.agii.be/sites/default/files/bestanden/documenten/documen ten/federale ombudsman rapport 

9ter.pdf) : 

 

De informatie uit de database MedCOI over de beschikbaarheid van de medische behandeling in het 

land van herkomst wordt in het medisch advies vermeld volgens een gestandaardiseerde formule zoals: 

"De volgende bronnen werden gebruikt, afkomstig van de gesloten database MedCOI: MedCOI: BMA- 

6428 van 25.02.2015" of "verzoekschrift MedCOI van 01.01.2015 met het unieke referentienummer CM-

2808-2015". 

Door enkel het nummer van het verzoekschrift MedCOI in de aan de vreemdeling meegedeelde 

beslissing te vermelden om de beschikbaarheid van de medische behandeling in het land van herkomst 

te verantwoorden, handelt de Medische Sectie niet op transparante wijze. De bestemmeling van de 

beslissing is niet in staat om de redenen te begrijpen. 

De database MedCOI toegankelijk maken, dient een tweeledig doel. De huisarts zou met betere kennis 

van zaken kunnen beslissen, samen met zijn patiënt, of het geschikt is om een aanvraag van een 

machtiging tot verblijf om medische redenen in te dienen, maar ook de advocaat zou, samen met zijn 

cliënt, beter kunnen oordelen of het nuttig is om een vordering in te stellen op basis van het gebrek aan 

formele motivering. 

 

In die zin werden de artikelen 9ter Vreemdelingenwet en 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen manifest geschonden.” 

 

3.2. De verweerder repliceert hierop in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“Verzoekers stellen in een eerste middel een schending voor van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

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

bestuurshandelingen. 

 

Zij betogen dat de bron MedCOI anoniem is en niet gecontroleerd kan worden. 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de ambtenaar-geneesheer toelicht dat de MedCOI-

databank, waaruit de informatie van International SOS afkomstig is, een project is waarbij informatie 

verzameld wordt over de beschikbaarheid van medisch behandelingen en waarbij die informatie in een 

niet-publieke databank wordt geplaatst. Tevens werd uiteengezet in het advies dat International SOS 

een leidinggevende internationale onderneming is die medische bijstand en veiligheidsdiensten verleent 

en dat zij klinieken in meer dan 70 landen en een wereldwijd netwerk van centra voor spoedhulp bezit. 

International SOS verbindt zich contractueel tot het leveren van informatie over de beschikbaarheid van 

medische behandeling in landen over de hele wereld. 

 

Verzoekers tonen met hun betoog niet aan als zou de ambtenaar-geneesheer zich niet hebben mogen 

beroepen op informatie afkomstig van SOS International. Zij laten na toe te lichten waarom dergelijke 

informatie, louter en alleen omdat het een commerciële onderneming is en haar verslagen niet 

publiekelijk toegankelijk zijn, niet betrouwbaar zou zijn. Daarenboven beperken verzoekers zich tot het 

bekritiseren van de informatie van SOS International zonder hierbij aan te geven welke alternatieve 

informatie of andere bronnen er dan geraadpleegd zouden moeten worden. 

 

Onder meer kan verwezen worden naar arrest nr. 197.378 van 28/12/2018 waarin de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen onder meer oordeelde wat volgt: 

 

“De verzoekende partij kan niet worden bijgetreden waar zij stelt dat de arts-adviseur slechts 

oppervlakkig zou hebben bekeken. Uit het advies blijkt dat rekening werd gehouden met de medische 

verslagen die verzoekster heeft voorgelegd, hij verwijst ook naar de verschillende door hem 

geraadpleegde bronnen, die ofwel online te consulteren zijn, ofwel kunnen worden nagegaan in het 

administratief dossier. De kritiek dat niet kan worden nagegaan of de bronnen waarop het advies steunt 

betrouwbaar, correct en objectief zouden zijn, is aldus gericht tegen het gegeven dat de arts-adviseur 

zich steunt op informatie van het MedCOI-project. Het MedCOI-project is een project rond uitwisselen 

van bestaande informatie, beste praktijkvorming en ontwikkelen van een gemeenschappelijke aanpak in 

http://www.agii.be/sites/default/files/bestanden/documenten/documen
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het verzamelen en gebruik van medische COI (contry of origin information); het MedCOI-project is 

gebaseerd op een initiatief van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst, Bureau Medische 

Advisering, telt 17 partners (16 Europese landen en het International Centre for Migration Policy 

Development) en wordt gefinancierd door het European Refugee Fund). Deze dokters, die 

gegarandeerd anoniem blijven, werden gevonden door bemiddeling van het Nederlandse Ministerie van 

Buitenlandse Zaken en zijn ambassades overzee. Zij werden vervolgens contractueel aangenomen door 

de Medische Adviesdienst van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (IND). Deze dokters bezorgen de informatie over de beschikbaarheid van 

behandelingen in de landen waar ze actief zijn. 

De Raad stelt vooreerst dat verzoeksters kritiek hypothetisch van aard is. Verzoekster heeft algemene 

bemerkingen met betrekking tot de werking van het MedCOI-project, zonder dat zij daarbij ook effectief 

iets inbrengt tegen de inhoud van de informatie die blijkt uit de verslagen van MedCOI. Het loutere 

gegeven dat het MedCOI-project samenwerkt met dokters die anoniem blijven, doet bovendien geen 

afbreuk aan de inhoud van de door dit project (dat zelf sterk gereguleerd is, en onder toezicht staat van 

het Europe Refugee Fund) aangeleverde informatie. Bovendien is de informatie van het MedCOI-project 

terug te vinden in het administratief dossier, zodat verzoekster de inhoud ervan kan toetsen. 

Gelet op het feit dat de arts-adviseur adviseert dat er geen bezwaar is vanuit medisch oogpunt naar een 

terugkeer naar China, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de staatssecretaris om het 

advies van de arts-adviseur te volgen. 

De arts-adviseur heeft de informatie afkomstig uit de MedCOI-databank gehanteerd bij het onderzoek 

naar de beschikbaarheid, terwijl een afzonderlijk onderzoek werd gevoerd naar de toegankelijkheid van 

de nodige zorgen en behandeling, waarbij de arts-adviseur zich op andere bronnen heeft gebaseerd 

dan de MedCOI-databank. (…) 

Verzoekster uit ook kritiek op het feit dat de informatie uit de MedCOI-databank niet publiek is, zodat 

deze voor haar niet raadpleegbaar is. De Raad merkt ter zake op dat de informatie in kwestie werd 

toegevoegd aan het administratief dossier, en aldaar kan worden geverifieerd.” 

 

Het eerste middel is niet ernstig.” 

 

3.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijven voor dat in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moeten worden opgenomen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit 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, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen (vaste 

rechtspraak Raad van State, zie onder meer RvS 15 juni 2011, nr. 213.855).  

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem of haar 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 de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

binnen de perken van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis 

van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden (cf. RvS 30 oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582).  

 

Het afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering moet worden beoordeeld door de toetsing van de 

uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen.  

 

De thans bestreden beslissing betreft de weigering van verlenging van een machtiging tot verblijf, die 

voordien werd toegestaan op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

Om te onderzoeken of de bestreden beslissing afdoende is gemotiveerd, dient de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) in voorliggend geval dan ook tevens de relevante 

bepalingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet voor ogen te houden. 

Artikel 9ter, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet, bepaalt als volgt:  

 

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

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

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

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

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 
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De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.”  

 

Deze bepaling houdt duidelijk twee onderscheiden mogelijkheden in wat betreft de ziekte voorgelegd 

door de aanvrager(s), met name:  

- de ziekte houdt een reëel risico in voor het leven of voor de fysieke integriteit, of;  

- de ziekte houdt een reëel risico in op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 

adequate behandeling (beschikbaar en toegankelijk) is in het land van herkomst of het land van verblijf.  

 

Deze twee verschillende mogelijkheden moeten onafhankelijk van elkaar worden getoetst (cf. RvS 19 

juni 2013, nr. 223.961, RvS 28 november 2013, nrs. 225.632, 225.633 en RvS 16 oktober 2014, nr. 

228.778). Wanneer de gemachtigde besluit tot de ongegrondheid van de aanvraag op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet, dient hij dan ook te motiveren omtrent elk van beide toepassings-

gevallen. De vaststelling dat de ziekte niet beantwoordt aan het eerste toepassingsgeval van artikel 9ter, 

§1, eerste lid, van de vreemdelingenwet, impliceert geenszins dat daarom ipso facto ook niet zou zijn 

voldaan aan het tweede toepassingsgeval. Dit laatste geval gaat immers verder en vereist dat 

onafhankelijk van het reële risico voor het leven of de fysieke integriteit, tevens wordt onderzocht of de 

ziekte aanleiding kan geven tot een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het land van verblijf. Voor 

aandoeningen die ernstig zijn, vormt het onderzoek naar de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van 

de noodzakelijk geachte behandeling, dan ook een essentieel onderzoek in het licht van de tweede 

toepassingsvoorwaarde van artikel 9ter, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet.  

 

Overeenkomstig artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de vreemdelingenwet, dienen de hierboven besproken 

risico’s te worden beoordeeld door de ambtenaar-geneesheer, die hieromtrent advies verschaft ten 

behoeve van de bevoegde staatssecretaris of zijn gemachtigde.  

 

In casu blijkt uit de bestreden beslissing dat deze uitdrukkelijk verwijst naar het medisch advies dat de 

ambtenaar-geneesheer op 3 april 2018 uitbracht met betrekking tot het voorgelegde medische dossier.  

Dit advies werd onder gesloten enveloppe en samen met de thans bestreden beslissing ter kennis 

gebracht aan de verzoekers.  

Het voormelde advies is gemotiveerd als volgt:   

 

“(…) 

3. 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 betrokkene): 

 

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

 

Aanvraag Medcoi van 14-11-2017 met het uniek referentienummer 10344 

Betreffende de behandeling/zorgen kunnen we besluiten dat de opvolging kan gegarandeerd worden in 

een gespecialiseerd ziekenhuis in Ethiopië (analoog aan de situatie in België) vermits pediaters 

gespecialiseerd in maagdarm-ziekten en pediatrische chirurgen beschikbaar zijn. Opgemerkt dient te 

worden dat deze aandoening evenzeer behandeld en opgevolgd kan worden door een algemeen 

chirurg, een gastro-enteroloog zonder de specifieke bekwaamheid in de pediatrie. 

 

(…) 
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5. Conclusie 

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

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

noodzakelijke medische zorgen voor opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. 

De betrokkene voldoet niet langer aan de voorwaarden voor een tijdelijke verblijfsmachtiging volgens 

art. 9 van het KB van 17 mei 2007 omdat de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd 

verleend niet langer bestaan of voldoende ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter zijn 

gewijzigd.” 

 

De Raad wijst er verder op dat de formele motiveringsplicht niet noodzakelijkerwijze impliceert dat alle 

motieven uit de bestreden beslissing zelf moeten blijken. Er kan worden aanvaard dat de overheid in 

haar beslissing verwijst naar een advies of voorstel dat haar werd verstrekt en waarop haar 

besluitvorming geheel of ten dele is gebaseerd. In het licht van de motiveringsvereiste van artikel 3 van 

de wet van 29 juli 1991 kan een verwijzing naar een dergelijk advies een afdoende motivering vormen, 

doch hiertoe is wel vereist dat de inhoud van het advies waarnaar wordt verwezen aan de 

rechtzoekende ter kennis is gebracht, dat dit advies zelf afdoende is gemotiveerd, dat het wordt 

bijgevallen in de uiteindelijke beslissing en dat er geen tegenstrijdige adviezen zijn (RvS 24 oktober 

2014, nr. nr. 228.919; RvS 2 december 2013, nr. 225.659; RvS 18 juni 2012, nr. 219.772; RvS 19 mei 

2011, nr. 213.636).  

 

De Raad dient dan ook na te gaan of het voormelde medisch advies van 3 april 2018 zelf afdoende is 

gemotiveerd in het licht van de beide toepassingsgevallen van artikel 9ter, §1, eerste lid, van de 

vreemdelingenwet. De Raad wijst erop dat uit artikel 9ter, §1, eerste en vijfde lid, van de 

vreemdelingenwet juncto artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 volgt dat een afdoende motivering moet 

worden geboden omtrent elk van beide onderscheiden toepassingsgevallen van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. 

 

In casu concludeert de ambtenaar-geneesheer op duidelijke wijze dat uit het voorgelegd medisch 

dossier niet kan worden afgeleid dat het oudste kind van de verzoekers op zodanige wijze lijdt aan een 

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

noodzakelijke medische zorgen voor opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. 

Aangezien het ontbreken van een ernstig risico in de zin van artikel 9ter, §1, eerste lid, van de 

vreemdelingenwet zijn noodzakelijke grondslag vindt in de beschikbaarheid (en de toegankelijkheid) van 

de benodigde medische zorgen, dient het advies van de ambtenaar-geneesheer omtrent dit essentiële 

aspect dan ook afdoende te zijn gemotiveerd. 

 

Samen met de verzoekers stelt de Raad vast dat de ambtenaar-geneesheer in zijn advies verwijst naar 

een MedCOI-aanvraag om te stellen dat de medische zorgen beschikbaar zijn in het land van herkomst. 

De Raad kan de verzoekers eveneens bijtreden waar zij stellen dat deze bron niet geverifieerd kan 

worden en waar zij aangeven niet te kunnen weten op welke basis is besloten dat de zorgen 

beschikbaar zijn.  

 

De ambtenaar-geneesheer verwijst immers naar een MedCOI-document met uniek referentienummer 

10344 en geeft daarbij zelf uitdrukkelijk aan dat de MedCOI-databank niet publiek toegankelijk is. In 

tegenstelling tot hetgeen wordt gesteld in het medisch advies, werd deze specifieke informatiebron ook 

niet toegevoegd aan het administratief dossier dat door de verweerder werd neergelegd in de 

onderhavige zaak. Aangezien de verzoekers, en ook de Raad, bij gebrek aan toevoeging van het 

voormelde MedCOI-document nr. 10344, niet in staat zijn gesteld om de formeel in het medisch advies 

tot uiting gebrachte motieven (omtrent de beschikbaarheid van de nodige medische zorgen in hun land 

van herkomst) op hun juistheid te controleren, dient op dit punt een schending van de formele 

motiveringsplicht te worden vastgesteld (cf. RvS 29 januari 2014, nr. 226.252).  

 

De Raad stelt dan ook vast dat de bestreden beslissing op decisieve wijze berust op de verwijzing naar 

het medisch advies van 3 april 2018, dat echter zelf niet afdoende is gemotiveerd omtrent een 

essentieel element in de besluitvorming, zodat ook de bestreden beslissing zelf niet afdoende is 

gemotiveerd. Bijgevolg dient te worden besloten tot de schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 

1991. 

 

Het verweer in de nota met opmerkingen doet aan deze vaststelling geen afbreuk. De verweerder kan 

overigens niet dienstig verwijzen naar het arrest van de Raad met nr. 197 378 aangezien daarin, in 
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tegenstelling tot hetgeen thans het geval is, uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat de informatie van 

MedCOI terug is te vinden in het administratief dossier zodat de verzoekster de inhoud er van kan 

toetsten. De vraag of de ambtenaar-geneesheer zich op geldige wijze kan beroepen op informatie van 

‘SOS’ en de vraag naar de betrouwbaarheid van dergelijke documenten, staat voorts los van de 

vaststelling dat de door de ambtenaar-geneesheer gehanteerde informatie niet is terug te vinden in de 

stukken van het administratief dossier, zodat deze informatie bij gebrek aan publiekelijke toegang tot de 

desbetreffende databank, door de verzoekers niet geverifieerd kan worden. De Raad merkt hierbij nog 

op dat een appreciatiebevoegdheid steeds moet worden uitgeoefend op grond van toereikende 

beweegredenen, wat in de eerste plaats veronderstelt dat er beweegredenen bestaan en dat dit bestaan 

bewezen kan worden. Bijgevolg behoorde het de verweerder om, in het licht van de kritiek die naar voor 

wordt gebracht in het eerste middel, in het administratief dossier duidelijkheid te verschaffen over de 

informatie waarop de ambtenaar-geneesheer zich baseert om te besluiten dat de benodigde medische 

zorgen beschikbaar zijn in het land van herkomst (cf. RvS 30 juni 2011, nr. 214.282).  

 

Het eerste middel is, in de aangegeven mate, gegrond. Deze vaststelling leidt op zich reeds tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. De overige middelen(onderdelen) behoeven dan ook geen 

verder onderzoek.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben 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.  

 

 

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 9 april 2018, waarbij de aanvraag tot verlenging van de machtiging tot voorlopig 

verblijf, voordien toegestaan 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, wordt geweigerd, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien november tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 


