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 nr. 222 596 van 13 juni 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. TERMONIA 

Houtmarkt 22 

3800 SINT-TRUIDEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 28 februari 2019 

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

beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 10 januari 2019 waarbij het BIVR niet langer verlengd mag worden 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat K. TERMONIA verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van attaché E. VANMECHELEN die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 10 november 2017 dient verzoeker een aanvraag in tot machtiging tot voorlopig verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt op 24 november 2017 gegrond verklaard, 

waarna een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR) wordt afgeleverd. Op 10 januari 

2019 wordt beslist dit BIVR niet langer ter verlengen en wordt een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13) afgeleverd. Dit zijn respectievelijk de eerste en de tweede bestreden beslissing. 

 

Eerste bestreden beslissing 
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“A. I. , M. (…) R.R.Nr: (0)(…) Geboren te Mogadishu op 15/03/1994 Nationaliteit: Somalië Adres: (…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag die op datum van 21/09/2018 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 september 2006 tot 

wijziging 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. Overwegende dat een aanvraag tot verblijfsmachtiging bij onze diensten werd 

ingediend op basis van genoemd artikel 9ter op 10/11/2017. Dat dit verzoek door onze diensten op 

24/11/2017 gegrond werd verklaard waarna men in het bezit werd gesteld van een bewijs van 

inschrijving in het vreemdelingenregister, dit BIVR mag niet langer verlengd worden. Reden : 

Overwegende dat na onderzoek door onze arts-adviseur (zie gesloten omslag, verslag dd. 10/12/2018), 

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

kunnen worden. 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. Dat derhalve, gezien hoger gemaakte 

vaststellingen, het niet langer blijkt 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 2004/83/EG, 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 betrokkene/n dient door uw diensten te worden 

ingehouden en betrokkene dient afgevoerd te worden uit het Vreemdelingenregister wegens verlies 

verblijfsrecht.” 

 

Tweede bestreden beslissing 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN De heer, die verklaart te heten: Naam + voornaam: 

A. I., M. (…) geboortedatum: 15.03.1994 geboorteplaats: Mogadishu nationaliteit: Somalië wordt het 

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

Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij 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 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: Krachtens artikel 13, §3, 2° van de wet van 15 december 1980, 

betrokkene voldoet niet meer aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden: de aanvraag die op datum 

van 21/09/2018 bij onze diensten werd ingediend tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf 

voordien toegestaan in toepassing van artikel 9ter, werd geweigerd op 10/01/2019.” 

   

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een enig middel aan tegen de beslissing waarbij het BIVR niet wordt verlengd. 

 

“Eerste bestreden beslissing Eerste en enige middel Schending van: - Artikel 9ter, §1, van de Wet van 

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

van vreemdelingen (Vreemdelingenwet) - Artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen - Algemene beginselen van behoorlijk bestuur: 

zorgvuldigheidsbeginsel Doordat de afgevaardigde van de Minister voor Asiel en Migratie in de eerste 

bestreden beslissing zegt: (…). Terwijl overeenkomstig artikel 9ter, §1, van de Vreemdelingenwet: (…). 

Dat in casu de ambtenaar-geneesheer onvoldoende zorgvuldig is te werk gegaan bij het beoordelen van 

de ernst van verzoekers aandoening, het risico dat deze aandoening met zich meebrengt, de verdere 

noodzakelijke behandeling en de beschikbaarheid van een dergelijke behandeling in het herkomstland 

Somalië. Dat het standaard medisch attest van 12 september 2018, opgesteld door dokter Brecht Van 

Goethem (stuk 4 in bijlage), wel degelijk melding maakt van een gegeneraliseerde epilepsie, waarvoor 
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behandelingen met verschillende geneesmiddelen (depakine en rivoltril) werden voorgeschreven. Het 

standaard medisch attest bevat eveneens de stellingen dat deze behandeling noodzakelijk is gedurende 

verzoekers hele verdere leven en dat het stoppen van de behandeling voor verzoeker een blijvende 

neurologische hersenschade tot gevolg zal hebben. Dat het vorige standaard medisch attest van dokter 

Franfoise Hanon (stuk 5 in bijlage) de basis vormde voor de toekenning van een tijdelijke verblijfsstatus 

aan verzoeker. In dit attest werden dezelfde conclusies getrokken als in het huidige standaard medisch 

attest, wat wil zeggen dat de toestand waarop de vorige verblijfsstatus van verzoeker gebaseerd is nog 

steeds actueel is. Tevens dient erop gewezen te worden dat dit attest door een andere arts werd 

opgesteld, waardoor er nu twee volledig onafhankelijk van elkaar opererende artsen zijn die verzoekers 

toestand ernstig genoeg achten voor verdere behandeling met depakine en rivotril tegen epilepsie. Dat 

in het verslag van de ambtenaar-geneesheer dokter Jan Matthys (stuk 6 in bijlage) enkel en alleen wordt 

gesteld dat verzoekers epileptische aanvallen, die nochtans duidelijk omschreven worden in het 

standaard medisch attest, niet bewezen zijn, maar dat er niet gemotiveerd wordt waarom verzoekers 

aandoening geen reëel risico zou inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit. Eveneens wordt niet 

onderzocht of de aandoening een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling in het land van herkomst. Verder kan verzoeker nog twee andere medische attesten 

voorleggen die de conclusies uit het standaard medisch attest bevestigen: UZ Leuven, afdeling 

neurologie, verslag neurologische consultatie, dd. 28/08/2018 (stuk 7 in bijlage) Dr. Brecht Van 

Goethem, Wijkgezondheidscentrum CALEIDO, dd. 04/02/2019 (stuk 8 in bijlage) Dat het verslag van de 

neurologische consultatie van het UZ Leuven spreekt over nachtelijke aanvallen, drie tot vier keer per 

week, indien verzoeker zijn medicatie niet inneemt. Er wordt dan ook aangeraden om de huidige 

medicamenteuze behandeling verder te zetten. De diagnose epilepsie wordt wel degelijk bevestigd in dit 

document, net als de inname van geneesmiddelen depakine en rivotril. Dat in het attest van 

Wijkgezondheidscentrum CALEIDO dr. Brecht Van Goethem zijn bezorgdheid overmaakt aan het UZ 

Leuven met betrekking tot de huidige bestreden beslissing die verzoeker het recht ontneemt om zijn 

behandeling in België voort te zetten. Hij spreekt over een gesprek met dr. Rik Demaerel van het 

departement Neurochirurgie (stuk 9 in bijlage) waarbij extra onderzoek naar de toestand van verzoeker 

noodzakelijk werd geacht. Een in dit attest aangekondigd nieuw onderzoek door Professor Van 

Paesschen, een specialist inzake epilepsie, zal hieromtrent meer uitsluitsel brengen. In afwachting van 

een nieuw neurologisch onderzoek lijkt het dan ook bijzonder onverstandig om de behandeling van 

verzoeker stop te zetten. Dit is wat helaas wel zal gebeuren als hij niet opnieuw wordt ingeschreven in 

het Vreemdelingenregister, gezien een dergelijk onderzoek in zijn land van herkomst niet kan worden 

uitgevoerd. Dat wanneer er verschillende andere artsen de diagnose epilepsie stellen, de ambtenaar-

geneesheer er niet zomaar vanuit mag gaan dat er geen sprake is van epilepsie. Het gaat hier dus om 

een beslissing van de DVZ-arts die tegengesteld is aan verschillende medische attesten van de 

behandelende geneesheren. In zo'n geval moet de DVZ-arts zijn advies concreet en pertinent 

motiveren, wat in casu niet gebeurd is. Dat uit de conclusie van de ambtenaar-geneesheer een 

schending van de materiële motiveringsplicht valt af te leiden. Uit het standaard medisch attest blijkt 

immers duidelijk dat de behandelende arts de behandelingsduur op levenslang inschat en dat een 

stopzetting van de behandeling tot een verergering van de situatie en zelfs blijvende hersenschade zal 

leiden. Van deze elementen is geen spoor terug te vinden in het advies van de ambtenaar-geneesheer. 

De ambtenaar-geneesheer kan niet op kennelijk redelijke wijze besluiten dat een verdere behandeling 

van de aandoeningen niet nodig is en dat kan worden aangenomen dat deze van voorbijgaande aard 

zijn, terwijl voor deze conclusie contra-indicaties te vinden zijn in de door verzoeker voorgelegde 

medische getuigschriften van behandelende artsen en waarvan de ambtenaar-geneesheer op de 

hoogte diende te zijn. Minstens is de motivering niet een in concreto beantwoording van de 

aangehaalde grieven in de door verzoeker bijgebrachte stukken voor het nemen van de bestreden 

beslissing. Dat aangezien in casu de ambtenaar-geneesheer zich niet uitspreekt over de verderzetting 

van de behandeling van verzoekers aandoening zoals vermeld in het standaard medisch attest, de 

bestreden beslissing eveneens de motiveringsplicht schendt, samen met artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Bovendien is het bijzonder bevreemdend om vast te stellen dat de ambtenaar-

geneesheer blijkbaar geen vertrouwen heeft in het oordeel van zijn collega, dr. Van Goethem. Hij 

spreekt over een gebrek aan bewijs van de daadwerkelijke inname van de medicatie. Nochtans staat in 

het standaard medisch attest duidelijk de medicatie aangegeven die verzoeker heeft ingenomen om niet 

in epileptische aanvallen te hervallen, en wordt dit in het attest van de afdeling neurologie van het UZ 

Leuven bevestigd (stuk 7). De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen bepalen immers: (…). Dat gezien cruciale elementen van het 

onderzoek, namelijk de verdere behandeling van verzoekers aandoening en de mogelijkheden daartoe 

in het land van herkomst, nergens in de beslissing van de verwerende partij of in de analyse van de 

ambtenaar-geneesheer zijn terug te vinden, de bestreden beslissing niet de nodige feitelijke 

overwegingen vermeldt die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motivatie is dus niet afdoende en 
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de materiële motivatieplicht wordt geschonden, samen met artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

Volgens dit artikel moeten namelijk het risico voor de patiënt, de mogelijkheden van en de 

toegankelijkheid tot behandeling in het land van herkomst, en van de in het medisch getuigschrift 

vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, besproken worden door 

een ambtenaar-geneesheer. Aangezien de ambtenaar-geneesheer nergens spreekt over de 

mogelijkheid van behandeling van verzoekers aandoeningen die volgens het standaard medisch attest 

duidelijk ernstig genoeg zijn om een levenslange behandeling te rechtvaardigen, schendt de bestreden 

beslissing artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Dat een arrest van de Raad van State met nr. 224.723 

van 18 september 2013 (stuk 10 in bijlage) stelt dat uit het advies van de DVZ-arts of uit de DVZ-

beslissing moet blijken waarom de medische verslagen die aan het verzoekschrift werden toegevoegd 

niet aanvaard werden. Dit wil zeggen dat de beoordelingsvrijheid van de DVZ-arts hem niet ontslaat van 

de motiveringsplicht. In casu heeft verzoeker er het raden naar waarom de neergelegde attesten niet 

aanvaard worden. Nergens wordt verklaard waarom de diagnose uit het standaard medisch attest niet 

aanvaard wordt. De verwerende partij komt niet verder dan te stellen dat de epilepsie en de 

medicijninname niet bewezen zijn, terwijl verschillende artsen deze gegevens net bevestigen. Dat een 

ander arrest van de Raad van State met nr. 228.778 van 16 oktober 2014 (stuk 11 in bijlage) stelt dat 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet niet alleen direct levensbedreigende ziektes in een vergevorderd 

stadium betreft, maar dat het gaat over elke gezondheidstoestand die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst. Dit betekent dus dat 

de Dienst Vreemdelingenzaken ook het reëel risico moet onderzoeken in geval van terugkeer naar het 

herkomstland, wat in casu niet gebeurd is. Dat naast artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en de 

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

bestuurshandelingen, eveneens het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden wordt door de bestreden 

beslissing. Dit beginsel van behoorlijk bestuur bepaalt immers: "De overheid moet een besluit zorgvuldig 

voorbereiden en nemen: correcte behandeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en 

belangen, procedure goed volgen en deugdelijke besluitvorming." Dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen in een arrest met nr. 114 457 van 26 november 2013 (stuk 12 in bijlage) 

oordeelde dat de ambtenaar-geneesheer de zorgvuldigheidsplicht schendt indien hij geen advies van 

een gespecialiseerde geneesheer inroept wanneer hij lijnrecht ingaat tegen het standpunt van de 

behandelende arts. In casu is zulks hoegenaamd niet gebeurd, en schendt de bestreden beslissing dus 

het zorgvuldigheidsbeginsel. Dat de bestreden beslissing dus artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, de 

artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 en het zorgvuldigheidsbeginsel schendt. Dat het middel 

bijgevolg ernstig is.” 

 

2.1.2. Wat de ingeroepen schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te 

worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in de beslissing kan 

gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin 

heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte 

beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 

februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298). De plicht tot uitdrukkelijke motivering 

houdt niet in dat de beslissende administratieve overheid de motieven van de gegeven redenen van de 

beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke 

motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing “het 

waarom” of “uitleg” dient te vermelden. Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing 

gemotiveerd is met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte 

en gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden 

beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 

172.821). 

 

De Raad merkt op dat de verzoeker de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert en bijgevolg dient 

het middel te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. Bij de beoordeling 

van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid daarnaast de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 
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derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

"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 adeguate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft. kan een machtiging 

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

 

Artikel 13, § 3, 2° van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“De minister of zijn gemachtigde kan in één van de volgende gevallen een bevel om het grondgebied te 

verlaten afgeven aan de vreemdeling die gemachtigd werd om voor een beperkte tijd in het Rijk te 

verblijven ingevolge deze wet of ingevolge de bijzondere omstandigheden eigen aan de betrokkene of 

ingevolge de aard of de duur van zijn activiteiten in België: […] 

2° indien hij niet meer voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden;” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de arts-adviseur de voorgelegde stukken aan een onderzoek 

heeft onderworpen. De arts-adviseur besluit dat er niet met zekerheid kan worden afgeleid dat er nog 

een aandoening aanwezig is, laat staan dat het bewijs geleverd wordt dat deze een ernstig risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit. Het loutere feit dat verzoeker medische attesten heeft 

voorgelegd, waaruit hijzelf afleidt dat hij voldoet aan de voorwaarden van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet en op die grond moet worden gemachtigd tot verblijf, maakt niet dat de aanvraag 

zonder meer gegrond dient te worden verklaard; zulks zou net een negatie zijn van de vereiste dat door 

de arts-adviseur een advies moet worden verstrekt.  

 

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt dat rekening werd gehouden met de medische verslagen die 

verzoeker heeft voorgelegd.  

 

Het advies luidt: “Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door Mr. 

A. I. M. (…) in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 

10.11.2017. Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken:  

I. Medische voorgeschiedenis + voorgelegde medische attesten: 12/9/2018 Dr. Van Goethem, er 

"zouden nog steeds (nachtelijke) insulten zijn"; maar hiervan wordt geen enkel bewijs voorgelegd, 

beeldvorming (CT en MR waren normaal); geen positief EEG wordt bijgevoegd 9/8/2018, consultatie 

neurologie, volledig normaal neurologisch onderzoek, geen enkel bewijs van geobjectiveerde 

epilepsieaanval. 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische stukken weerhoud ik dat het gaat om een 24-

jarige man die mogelijks in het verleden epileptische aanvallen gehad heeft (vallende ziekte). Als meest 

recente medicatie weerhoud ik de medicatie vermeld op het SMG d.d. 12/9/2018. 

valproïnezuur/valproaat (Depakine) en rivotril, maar er wordt geen bewijs voorgelegd van de 

daadwerkelijke inname ervan noch van een correcte bloedspiegel.  

II. Analyse van dit medisch dossier leert mij het volgende: Er wordt geen enkel bewijs voorgelegd noch 

van de materialiteit van deze ("voornamelijk nachtelijke”) aanvallen,  noch van de regelmatige inname 

van de medicatie; alle technische en neurologische onderzoeken zijn volstrekt normaal, zodat geen of 

weinig geloof kan worden gehecht aan de gesuggereerde aandoening. Er wordt geen bewijs voorgelegd 

van de daadwerkelijke inname van de medicatie noch van een correcte bloedspiegel. Er is geen 

regelmatige neurologische opvolging. Geen van de attesterende of behandelende artsen heeft deze ( 

“voornamelijk nachtelijke”) aanvallen bijgewoond. Betrokkene legt ook geen enkel bewijs voor dat hij niet 

in staat is om te reizen, waardoor kan aangenomen worden dat een terugkeer naar Somalië mogelijk is. 

III, Conclusie:  

Uit het voorgelegd medisch dossier kan geen objectieve zekerheid worden afgeleid dat er nog enige 

zieke aanwezig is, laat staan dat het bewijs geleverd wordt van een aandoening die een ernstig risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen 

bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland, Somalië. 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.” 
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Het in het verzoekschrift aangehaalde standaard medisch getuigschrift (SMG) van Dr. Brecht Van 

Goethem, Wijkgezondheidscentrum CALEIDO, van 4 februari 2019 werd nooit ter kennis gebracht van 

het bestuur en dateert van na de bestreden beslissing. 

 

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

terugkeer naar Somalië, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde, om het advies van de arts-

adviseur te volgen. Het komt de Raad, als annulatierechter, niet toe zich in de plaats te stellen van de 

ambtenaar-geneesheer noch van de gemachtigde bij het nemen van diens advies/beslissing, doch de 

Raad kan enkel nagaan of de beslissing niet kennelijk onredelijk is. 

 

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt dat er geen contra-indicatie is om te reizen. 

 

Uit de wettekst van artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet en uit de toelichting in de voorbereidende 

werken, blijkt dat de beoordeling van de door de vreemdeling voorgelegde medische attesten toekomt 

aan de arts-adviseur, die volledig vrij wordt gelaten: in zijn beoordeling/appreciatie van de medische 

elementen (waarbij de eed van Hippocrates geldt), in zijn beoordeling of hij aan de hand van de 

voorgelegde gegevens een advies kan verschaffen aan de gemachtigde, hetgeen ook blijkt uit het 

gebruik van het begrip 'kan bijkomend advies inwinnen', 'indien hij dat noodzakelijk acht'. 

 

De Raad mag geen inhoudelijk, medisch oordeel vellen over het advies van de arts-adviseur. Wanneer 

de arts-adviseur oordeelt dat hij een advies kan opstellen op basis van de ingeleverde medische 

attesten, betekent dit dat hij na onderzoek met voldoende zekerheid heeft kunnen vaststellen: “Er wordt 

geen enkel bewijs voorgelegd noch van de materialiteit van deze ("voornamelijk nachtelijke”) aanvallen,  

noch van de regelmatige inname van de medicatie; alle technische en neurologische onderzoeken zijn 

volstrekt normaal, zodat geen of weinig geloof kan worden gehecht aan de gesuggereerde aandoening. 

Er wordt geen bewijs voorgelegd van de daadwerkelijke inname van de medicatie noch van een 

correcte bloedspiegel. Er is geen regelmatige neurologische opvolging. Geen van de attesterende of 

behandelende artsen heeft deze ( “voornamelijk nachtelijke”) aanvallen bijgewoond.” 

 

Het loutere feit dat verzoeker 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. 

 

De ambtenaar-geneesheer heeft het medisch dossier van verzoeker onderzocht en komt tot de 

conclusie dat hij niet langer in aanmerking komt om gemachtigd te worden tot verblijf om medische 

redenen. In het advies van 10 december 2018 wordt niet op kennelijk onredelijke wijze als volgt 

geoordeeld: 

 

"Uit het voorgelegde medische dossier kan geen objectieve zekerheid worden afgeleid dat er nog enige 

ziekte aanwezig is, laat staan dat het bewijs geleverd wordt van een aandoening die een ernstig risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen 

bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland Somalië. 

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 van State besluit in het arrest nr. 207.380 van 15 september 2010: “Dat hierbij evenwel moet 

worden opgemerkt dat, wanneer een verblijfsaanvraag op basis van art. 9ter Vr. W. ongegrond wordt 

verklaard, dit veelal precies zal zijn omwille van het feit dat de ambtenaar-geneesheer in zijn advies tot 

een andere conclusie komt dan hetgeen de aanvrager trachtte te staven aan de hand van de 

neergelegde medische attesten”. Uit voornoemd arrest van de Raad van State blijkt nog dat, wanneer 
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de ambtenaar-geneesheer alle elementen van het voorgelegde SMG in zijn advies heeft meegenomen, 

het loutere verschil van mening van beide artsen geen grond kan zijn voor vernietiging omdat dit anders 

in een onbepaald aantal gevallen het geval zou kunnen zijn. Om de vernietiging van de bestreden 

beslissing te bekomen moet de verzoekende partij dus ofwel aantonen dat de ambtenaar-geneesheer 

geen rekening heeft gehouden met alle elementen van het voorgelegde medisch getuigschrift, ofwel met 

andere elementen dan het voorgelegde SMG, aantonen dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk 

is. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de artikelen 

9ter en 13 van de Vreemdelingenwet kan niet worden vastgesteld. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een enig middel aan tegen het bevel om het grondgebied te verlaten: 

 

“Eerste en enige middel Schending van: - Artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) - Artikel 19, lid 2, en artikel 47 van het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (EU-Handvest) - Artikel 5 van de Richtlijn 

2008/115/EG (Terugkeerrichtlijn)  

Doordat aan verzoeker door de afgevaardigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie een bevel 

werd afgegeven om het grondgebied te verlaten; Terwijl artikel 3 EVRM het volgende bepaalt: "Niemand 

mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of 

bestraffingen." Dat verzoeker, indien hij gevolg zou geven aan de bestreden beslissing, zich opnieuw zal 

moeten vestigen in Somalië. Aangezien verschillende medische attesten bevestigen dat hij blijvend 

medicatie zal moeten nemen om zijn medische toestand onder controle te houden, zal moeten 

nagegaan worden of een verplichte terugkeer naar het land van herkomst om aldaar de aandoening 

verder te behandelen geen schending uitmaakt van artikel 3 EVRM. In verzoekers 9ter aanvraag van 10 

november 2017 (stuk 13 in bijlage) werd reeds uitgebreid ingegaan op de onmenselijke behandeling die 

patiënten moeten ondergaan in Somalië. Dat aangezien de bestreden beslissing tot rechtstreeks gevolg 

heeft dat verzoeker in mensonterende omstandigheden zal moeten behandeld worden in Somalië, de 

bestreden beslissing een schending uitmaakt van artikel 3 EVRM. Dat het Hof van Justitie in de arresten 

M'Bodji en Abdida van 18 december 2014 (stuk 14 in bijlage) zegt aan welke minimale Europese 

normen de medische regularisatie en de rechten van de betrokkenen moeten voldoen. Volgens het Hof 

van Justitie is een afwijzing van de 9ter aanvraag met bevel om het grondgebied te verlaten een 

'terugkeerbesluit' waartegen een doeltreffend beroep moet openstaan in overeenstemming met de 

grondrechten en beginselen neergelegd in het EU-Handvest. Dat volgens artikel 19, lid 2, van het EU-

Handvest niemand mag worden uitgewezen naar een land waar hij een ernstig risico loopt op 

onmenselijke of vernederende behandeling. Dat artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn lidstaten verbiedt om 

ernstig zieke personen te repatriëren naar een land waar geen adequate behandeling beschikbaar is 

wanneer die repatriëring een schending zou uitmaken van artikel 19, lid 2, EU-Handvest en artikel 3 

EVRM. Dat de bestreden beslissing artikel 3 van het EVRM, artikel 19, lid 2 van het EU-Handvest en 

artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn schendt. Dat het middel bijgevolg ernstig is.  

BESLUIT Verzoeker heeft wel degelijk een ernstige aandoening die door verschillende behandelende 

artsen bevestigd werd. Deze aandoening vereist een levenslange medische opvolging. De verwerende 

partij baseert zich in de eerste bestreden beslissing op het advies van de ambtenaar-geneesheer. Dit 

advies is echter slecht onderbouwd omdat er niet wordt gesproken over de verdere behandeling van 

verzoeker en de mogelijkheid hiertoe in het land van herkomst. Ook wordt gesproken van een gebrek 

aan bewijs van inname van geneesmiddelen terwijl dit gegeven reeds door verschillende artsen 

bevestigd werd. Om deze redenen schendt de eerste bestreden beslissing artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen en het zorgvuldigheidsbeginsel. De verwerende partij geeft in de 

tweede bestreden beslissing aan verzoeker het bevel af om het grondgebied te verlaten. Aangezien 

verzoeker uit Somalië komt en er in dat land onvoldoende garanties zijn dat hij de nodige medicatie en 

begeleiding zal krijgen, schendt de tweede bestreden beslissing artikel 3 van het EVRM, artikel 19, lid 2, 

van het EU-Handvest en artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn.” 

 

2.2.2. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de voornoemde 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 genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de 
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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. 

 

Verzoeker beweert dat uit de beslissing niet blijkt dat er rekening gehouden werd met zijn 

gezondheidstoestand alvorens het bevel werd genomen. In zijn kritiek gericht tegen de eerste bestreden 

beslissing, de weigering verlenging BIVR op grond van artikel 9ter, betoogt verzoeker dat een eventuele 

uitwijzing een schending zou uitmaken van artikel 3 EVRM. Hij stelt dat in het land van herkomst 

onvoldoende medische voorzieningen zijn. 

 

Het volstaat te verwijzen naar de conclusie van het advies van de ambtenaar-geneesheer van 10 

december 2019. De ambtenaar-geneesheer en bijgevolg ook de verwerende partij waren van oordeel 

dat er geen sprake is van een ziekte of aandoening waarop medisch handelen een impact zou kunnen 

hebben. Verzoeker heeft die stelling in het kader van het voormelde beroep niet kunnen ondermijnen of 

als niet deugdelijk kunnen laten doorgaan. Het uitgangspunt waarop het middel is gesteund, met name 

dat het zou gaan om een medische problematiek, is in die optiek dan ook niet correct. Alleen al om deze 

reden kan verzoeker niet worden bijgetreden waar hij betoogt dat de verwerende partij nogmaals, in het 

kader van het afleveren van de bevelen om het grondgebied te verlaten deze keer, een onderzoek zou 

moeten hebben gevoerd naar de medische problematiek, de beschikbaarheid van behandeling en 

geneesmiddelen in Somalië en het risico op een onmenselijke of vernederende behandeling bij 

terugkeer, dan wel hierover nog eens bijkomend te motiveren in het licht van artikel 3 van het EVRM. 

Verzoeker brengt voorts geen concrete elementen bij die erop zouden wijzen dat hij het risico loopt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling in het land van herkomst en toont dus niet aan dat er 

een risico zou bestaan op een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM. 

 

Het enig middel is niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft 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. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien juni tweeduizend negentien door: 

 

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 


