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 nr. 225 181 van 23 augustus 2019 

in de zaak RvV X IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  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 Kameroense nationaliteit te zijn, op 12 maart 2019 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 31 januari 2019 waarbij 

een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en van diens beslissing van dezelfde datum tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 20 maart 2019 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekster en van attaché E. VANMECHELEN, die verschijnt voor de verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster dient op 30 november 2018 een aanvraag in om te worden gemachtigd tot een verblijf 

van meer dan drie maanden 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). De gemachtigde van de bevoegde minister verklaart deze aanvraag op 31 januari 
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2019 onontvankelijk. Dit is de eerste bestreden beslissing, die verzoekster op 12 februari 2019 ter 

kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

30.11.2018 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

[W.,E.] [RR: …] 

Geboren te […] op […] 

Nationaliteit: Kameroen 

Adres: […] 

 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is.  

 

Reden(en):  

 

Artikel 9ter §3 – 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), zoals vervangen 

door Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012); de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-arts of arts aangewezen 

door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de ziekte kennelijk niet 

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

van een machtiging tot verblijf in het Rijk.  

 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 29.01.2019 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

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

het land waar hij verblijft.  

 

De onontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de eerbiediging van de 

andere voorwaarden tot ontvankelijkheid, voorzien in Artikel 9ter §3.” 

 

Het advies van een arts-adviseur van 29 januari 2019 waarnaar wordt verwezen en dat verzoekster 

samen met deze beslissing ter kennis wordt gebracht, en dat bijgevolg kan worden geacht integraal deel 

uit te maken van de motivering van deze beslissing, luidt als volgt: 

 

“Artikel 9ter §3 - 4° 

 

Ik kom terug op uw vraag om evaluatie van het standaard medisch getuigschrift voorgelegd door 

voornoemde persoon in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten 

ingediend op 30-11-2018. 

 

Aangeleverde medische documentatie: 

- Standaard Medisch getuigschrift d.d. 19-11 -2018 van Dr. [M.], huisarts met de volgende informatie: 

o Voorgeschiedenis van myomectomie in 2012 

o Huidige ziektegeschiedenis: pijn ter hoogte van rechter schouder, chronische rugpijn, rugpijn door te 

grote borsten, buikpijn door menstruatie, mogelijks endometriose, nood aan opvolging voor depressie, 

tranende ogen 

o Voor alle aandoeningen is een bilan noodzakelijk  

o Medicatie: pijnmedicatie 

 

Uit de aangeleverde documentatie kunnen we het volgende besluiten: 

- Het gaat hier over een dame van heden 40 jaar van Kameroense origine 

- Uit de informatie kunnen we geen reële pathologie weerhouden, alleen symptomen zonder 

onderbouwde observatie of gerichte behandeling 

 

Ik stel bijgevolg vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte die een risico inhoudt voor haar 

leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 
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wanneer er geen adequate behandeling is in haar land van herkomst of het land waar zij verblijft (een 

ziekte zoals voorzien in §1 eerste lid van Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980) en die 

aanleiding kan geven tot het bekomen van' een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd 

Artikel. 

 

Er zijn geen medische contra-indicaties om te reizen.” 

 

1.2. Eveneens op 31 januari 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing, die 

verzoekster samen met de eerste bestreden beslissing ter kennis wordt gebracht en waarvan de 

motieven luiden als volgt: 

 

“Mevrouw, 

Naam + voornaam: [W.,E.] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit: Kameroen 

 

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

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

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

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

 

2. Onderzoek van het beroep in zoverre het is gericht tegen de eerste bestreden beslissing  

 

2.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), 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), van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, van de 

motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij verstrekt de volgende toelichting bij het middel: 

 

“2.1.1. 

Dat de bestreden beslissing motiveert dat er in casu niet kan worden afgeleid dat verzoekster lijdt aan 

een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter §1 Vw. die aanleiding kan geven tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf in het rijk, nl. een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit of zij 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 van 

gewoonlijk verblijf. 

Dat een dergelijke beslissing genomen werd op basis van het advies van de arts-adviseur dd. 

29.01.2019 welke stelt dat uit de voorgelegde informatie geen reële pathologie kan weerhouden worden, 

doch alleen symptomen zonder onderbouwde observatie of gerichte behandeling. 

Hieruit leidt de arts-adviseur af dat er geen sprake zou zijn van een ziekte zoals omschreven in artikel 

9ter §1 Vw. 

2.1.2. 

Dat de bestreden beslissing vooreerst geenszins op een zorgvuldige wijze werd genomen en dan ook 

het beginsel van behoorlijk bestuur en de zorgvuldigheidsplicht schendt. 
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Immers, ten onrechte wordt door de arts-adviseur geponeerd dat er in hoofde van verzoekster geen 

reële pathologie zou worden weerhouden, doch alleen symptomen zonder onderbouwde observatie of 

gerichte behandeling. 

In het standaard medisch getuigschrift dd. 19.11.2018 vermeldt dr. [M.] nochtans duidelijk pathologieën 

met o.m. een gerichte behandeling. Meer bepaald is het duidelijk dat verzoekster dringend een 

borstverkleining omwille van medische redenen behoeft. 

Tevens is er in hoofde van verzoekster sprake van een depressie waarvoor zij een psychiatrische en 

psychologische behandeling en opvolging behoeft. Meer nog, in geval van een stopzetting van de 

behandeling is er zelfs sprake van een risico op zelfmoord. 

Dat er dan ook wel degelijk sprake is van duidelijke en welomschreven pathologieën. 

Voorts stelt de behandelende geneesheer van verzoekster dat zij ondragelijke pijnen zou lijden in geval 

van een stopzetting van de pijnmedicatie, zij niet meer zou kunnen slapen en verzoekster hierdoor ook 

gehinderd zou worden bij de uitoefening van haar dagelijkse taken en zij zich zelfs niet meer zou 

kunnen verplaatsen! 

Het feit dat de oorzaak van deze ernstige pijnen nog verder dient onderzocht te worden, doet niets af 

van het feit dat deze pijnen tot een immens lijden (zowel fysiek als psychisch) van verzoekster 

aanleiding geven. 

Dat in de voorgelegde documenten dan ook niet alleen wel degelijk welomschreven pathologieën 

werden vermeld, doch tevens de hiervoor noodzakelijke behandelingen. 

Wanneer de arts-adviseur meende dat de diagnose van de behandelende geneesheer van verzoekster 

onvoldoende gestaafd werd aan de hand van de voorgelegde stukken in de aanvraag 9ter van 

verzoeker, diende de arts-adviseur de behandelende geneesheer van verzoekster, of minstens 

verzoekster zelf te contacteren met de vraag om bijkomende medische documenten voor te leggen 

en/of bijkomende medische onderzoeken te laten uitvoeren. 

De arts-adviseur heeft dit echter niet gedaan, doch koos ervoor aan de hand van (althans in zijn ogen) 

onvoldoende informatie te besluiten dat de medische aandoeningen van verzoekster niet vallen onder 

de omschrijving in artikel 9ter §1 Vw., zelfs niet bij geen of gebrekkige medische opvolging in het land 

van herkomst. 

Dat de bevindingen van de arts-adviseur dan ook regelrecht indruisen tegen de diagnose van de 

behandelende arts van verzoekster. 

Dat de arts-adviseur dan ook – door geen bijkomende medische informatie op te vragen – geenszins op 

een zorgvuldige manier is te werk gegaan en hij verzoekster en/of haar behandelende geneesheer 

diende uit te nodigen om nadere medische informatie te verstrekken zodat de arts-adviseur een volledig 

beeld kon hebben van de medische toestand van verzoekster op het ogenblik van het verlenen van zijn 

advies. 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit immers voort dat in beginsel geen feiten als 

bewezen of niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen 

te vragen of hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn 

voorstelling van de feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (RvS., THIJS, nr. 24.651, 18 

september 1984, R.W., 1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43). 

Dat de in casu de zorgvuldigheidsplicht dan ook geschonden is. 

Verweerder ging immers over tot het nemen van een beslissing op basis van klaarblijkelijk onvoldoende 

medische informatie betreffende de actuele gezondheidstoestand van verzoekster en dit zonder 

verzoekster verzocht te hebben nadere informatie te verstrekken, waardoor de bestreden beslissing niet 

met de nodige zorgvuldigheid werd genomen en zij strijdig is met de algemene rechtsbeginselen van 

behoorlijk bestuur en de zorgvuldigheidsplicht. 

De bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden. 

2.1.3. 

Dat de arts-adviseur geenszins heeft onderzocht of de voor verzoekster noodzakelijke behandelingen in 

Kameroen beschikbaar zijn. 

In het standaard medisch getuigschrift dd. 18.11.2018 vermeldde de behandelende geneesheer van 

verzoekster nochtans uitdrukkelijk dat verzoekster de nabijheid nodig heeft van diverse artsen, 

waaronder een chirurg, gynaecoloog, psychiater, enz. 

Tevens stelde dr. [M.] uitdrukkelijk dat gezien de ontoegankelijkheid van medische zorgen en de 

kwaliteit van de aangeboden zorgen in Kameroen, het noodzakelijk was dat verzoekster in België bleef. 

Ook verzoekster heeft in haar aanvraag genoegzaam heeft aangetoond dat zij in Kameroen geenszins 

de nodige medische behandelingen zal kunnen bekomen, hetzij wegens onbeschikbaarheid van de 

medische behandeling, hetzij wegens (financiële) ontoegankelijkheid, wat ertoe zal leiden dat er in casu 

sprake is van een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst. 
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“A lack of proper care in a case where someone is suffering from a serious illness could in certain 

circumstances amount a treatment contrary article 3” (Commissie Mensenrechten dd. 19 mei 1994, 

Tanko/vs Finland, in P.J. VAN KRIEKEN (red.), Health, Migration and Return. A Handbook for a 

Multidisciplinary Approach, 376-381). 

Dat verzoekster in haar aanvraag van 30 november 2018 immers verwezen heeft naar verschillende 

landenrapporten waaruit blijkt dat het in Kameroen ontbreekt aan een efficiënte en/of betaalbare 

gezondheidszorg, zoals blijkt uit o.m. volgende passages : 

“According to the World Health Organization’ ranking of the world health systemts, Cameroon ranked 

164 out of 190 countries. Moreover, the doctor patient ratio is 1:12.500, meaning that there is always a 

lack of doctors. (…) There is a continuous shortage of medical professionals in the country and a high 

rate of corruption exists within the public healthcare system in Cameroon, which further reduces its 

effectiveness” (Globalsurance, Cameroon international health insurance/Healthcare system, zie 

www.globalsurance.com/resources/cameroon/). 

“Medical facilities in Cameroon are extremely limited. Even in large cities, emergency care and 

hospitalization for major illnesses and surgery are hampered by the lack of trained specialists, outdated 

diagnostic equipment, and poor sanitation. Medical services in outlaying areas may be completely non-

existent” (US Department of State, Cameroon, country specific information, 18 april 2012, zie 

http://www.travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1081.html). 

Tenslotte heeft verzoekster verwezen naar de vaststelling dat de aanwezige medische zorgen in 

Kameroen financieel ontoegankelijk zijn, nu in Kameroen ziekteverzekeringen nagenoeg onbestaande 

zijn en de toegankelijkheid van medische zorgen zeer beperkt is wegens onbetaalbaarheid ervan. 

Bovendien worden door dokters steekpenningen gevraagd alvorens zij patiënten willen behandelen en 

moet er in praktijk ook betaald worden voor medicatie, welke in theorie nochtans gratis zou moeten 

worden verstrekt : 

“Health insurance almost does not exist in Cameroon. Generally it becomes the burden of the family 

members to pay for the cost of treatments. This often puts the family members into financial difficulties 

and accumulates huge debts, and with severe consequences. These may include no or limited 

education for children, shortage of food or family members and potentially loss of home if the debt is 

substantial enough” (Globalsurance, Cameroon international health insurance/Healthcare system, zie 

www.globalsurance.com/resources/cameroon/). 

“To compensate for unrealistic low salaries and harsh working conditions certain Cameroonian 

physicians chose to migrate to developed countries (Abena Obama et al. 2004). Others that remained in 

the country rely on what have been reported elsewhere as―predatory behavior‖ or coping strategies‖ 

(Ngufor, 1999; Ferrinho and Van Lerberghe, 2000; Di Tella & Savedoff, 2001; Israr et al., 2001; Van 

Lerberghe, 2002). Such attitudes are characterized by: under-the-counter fees, pressure on patients to 

attend private consultations, sale of drugs that are supposed to be free” (Georgia State University, 

Institute of Public Health, The health workers crisis in Cameroon, 8 juni 2010, zie 

http://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1141&context=iph_theses). 

Dat uit deze informatie dan ook blijkt dat verzoekster – net zoals de overgrote meerderheid van de 

Kameroense bevolking – onmogelijk de kosten voor haar medische behandeling en noodzakelijke 

medicatie zal kunnen betalen, zodat er sprake is van een ontoegankelijkheid van de medische zorgen in 

Kameroen en de situatie van verzoekster wel degelijk onder de bepalingen van artikel 9ter §1 Vw. valt. 

Dat echter aangaande deze landenrapporten geen enkele opmerking werd gemaakt door de arts-

adviseur, noch door verweerder zelf, en er noch enige motivering wordt gegeven waarom geen rekening 

diende gehouden te worden met deze informatie, noch waarom deze info niet verder diende te worden 

onderzocht. 

Dat er dan ook sprake is van een schending van de motiveringsplicht, nu de bestreden beslissing 

onvoldoende gemotiveerd werd. 

De bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden wegens schending van de artikelen 9ter en 

62 van de Wet van 15 december 1980, de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 en de 

motiveringsplicht. 

2.1.4. 

Dat er in casu tevens sprake is van een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens, nu verzoekster in geval van een terugkeer naar Kameroen zal onderworpen 

worden aan een onmenselijke of vernederende behandeling. 

Immers, uit het standaard medisch getuigschrift blijkt dat verzoekster ingeval van een stopzetting van de 

behandeling en inzonderheid het nemen van pijnmedicatie, ondraaglijke pijnen zal lijden die aanleiding 

zullen geven tot o.m. slapeloosheid, de onmogelijkheid tot het uitoefenen van dagdagelijkse taken en 

immobiliteit. 

Bovendien bestaat er in hoofde van verzoekster een risico op zelfmoord. 
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Dat verzoekster in haar aanvraag voldoende heeft aangetoond dat zij in Kameroen geenszins de nodige 

medische behandeling zal kunnen bekomen, hetzij wegens geen financiële toegankelijkheid, hetzij 

wegens geen of beperkte aanwezigheid, wat ertoe zal leiden dat er in casu sprake is van een ziekte die 

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

behandeling is in het land van herkomst. 

Minstens er sprake is van een schending van artikel 3 EVRM, nu verzoekster bij een terugkeer naar het 

herkomstland zal onderworpen worden aan een onmenselijke of vernederende behandeling. 

“A lack of proper care in a case where someone is suffering from a serious illness could in certain 

circumstances amount a treatment contrary article 3” (Commissie Mensenrechten dd. 19 mei 1994, 

Tanko/vs Finland, in P.J. VAN KRIEKEN (red.), Health, Migration and Return. A Handbook for a 

Multidisciplinary Approach, 376-381). 

Dat er in casu dan ook sprake is van een schending van artikel 9ter Vw. en van artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.” 

 

2.2. Verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“Wat de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel betreft, kan worden opgemerkt dat dit 

beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden 

en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St., nr. 167.411, 02.02.2007; R.v.St., nr. 154.954, 

14.02.2006). 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 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 (zie o.m. R.v.V., nr. 2085, 28.09.2007). 

Betreffende de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 en artikel 62 

van de Vreemdelingenwet, laat de verwerende partij gelden dat bij lezing van verzoekers hun inleidend 

verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke kritiek leveren, maar dat zij tevens blijk geven 

kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan de verzoekende partij 

het genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging 

te maken. De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin 

zowel haar juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

In antwoord op de verzoekende partij haar concrete kritiek, die de inhoud van de bestreden beslissing 

betreft, laat de verwerende partij gelden dat de verzoekende partij haar beschouwingen niet kunnen 

worden aangenomen. 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde van de Minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, na grondig en zorgvuldig onderzoek van 

de verzoekende partij haar concrete situatie heeft geoordeeld dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging 

overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te worden verklaard. 

In de bestreden beslissing wordt onder meer het volgende overwogen 

Artikel 9ter §3 – 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), zoals vervangen 

door Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012); de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of 

geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de 

ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan 

geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 

Uit het medisch advies van de arts-attaché d.d. 29.01.2019 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

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

het land waar hij verblijft. 

Verzoekende partij laat na aan te geven waarom deze motivering niet afdoende zou zijn, dan wel 

kennelijk onredelijk. 

Uit de voormelde bepaling blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, een 

aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk 

dient te verklaren, indien de ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de minister of zijn 

gemachtigde in een advies heeft vastgesteld dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte 

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

verblijf in het Rijk.  

In casu blijkt uit het medisch advies van 29.01.2019 van arts-adviseur Dr. [B.] (dat samen met de 

bestreden beslissing aan verzoekende partij ter kennis gebracht werden en hiervan dan ook integraal 
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deel uitmaken) uitdrukkelijk dat in de voorgelegde getuigschriften beschreven aandoeningen actueel 

geen reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke integriteit. 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, na grondig en zorgvuldig onderzoek van verzoekende partij situatie heeft 

geoordeeld dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te worden verklaard. 

In haar verzoekschrift weerlegt verzoekende partij dan ook geenszins de concrete motieven van het 

medisch advies. 

In die omstandigheden kan verzoekende partij niet dienstig voorhouden dat haar aanvraag ten onrechte 

onontvankelijk verklaard werd.  

De verzoekende partij haar beschouwingen falen in rechte en in feite, en kunnen geen afbreuk doen aan 

de bestreden beslissing die geheel terecht genomen werd en ten genoege van recht gemotiveerd werd. 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond.” 

 

2.3. Artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

voorzien dat administratieve beslissingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering 

de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dat deze motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze 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 deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. Hoewel het bestuur niet in extenso hoeft te antwoorden op alle door de verzoekende partij 

ingeroepen argumenten, moet uit de bestreden beslissing blijken dat die argumentatie in de 

besluitvorming werd betrokken en uit de motivering van de beslissing moet kunnen worden afgeleid 

waarom de argumenten in het algemeen niet werden aanvaard (RvS 4 december 2002, nr. 113.182). 

 

2.4. De eerste bestreden beslissing geeft aan te zijn genomen met toepassing van artikel 9ter, § 3, 4° 

van de Vreemdelingenwet en op grond van de in deze bepaling voorziene mogelijkheid om een 

aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk te verklaren indien een arts-adviseur vaststelt dat de 

medische problematiek die werd aangevoerd kennelijk niet beantwoordt aan de definitie van ziekte zoals 

bepaald in artikel 9ter, § 1, eerste lid van deze wet.  

  

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt: 

 

“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.”  

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in die 

onafhankelijk van elkaar moeten worden getoetst. Enerzijds handelt het over het geval van een 

vreemdeling die 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, vijfde lid van de Vreemdelingenwet luidt 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 
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gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

2.5. Wanneer verweerder ter onderbouwing van zijn beslissing uitdrukkelijk verwijst naar een advies van 

een arts-adviseur, uitgebracht volgens een daartoe wettelijk voorziene adviesprocedure, dan maken de 

motieven van dergelijk advies deel uit van de genomen beslissing van niet-ontvankelijkheid en zal ook 

bij de totstandkoming van dit advies moeten worden voldaan aan de motiveringsplicht. Het gegeven dat 

de arts-adviseur een arts is, impliceert 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. 

Indien zou blijken dat aan het advies van de arts-adviseur een motiveringsgebrek kleeft en de aanvraag 

wordt afgewezen op basis van dit advies, dan zal het motiveringsgebrek in dit advies 

noodzakelijkerwijze leiden tot de vernietiging van de beslissing tot afwijzing van de verblijfsaanvraag. 

Het is de verzoekende partijen immers toegelaten om de onwettigheden die aan dit advies kleven aan te 

voeren tegen de uiteindelijk door de gemachtigde van de minister genomen beslissing waarbij de 

verblijfsaanvraag als onontvankelijk wordt geweigerd (cf. RvS 13 oktober 2006, nr. 163.590; RvS 5 juli 

2007, nr. 173.201; RvS 28 juni 2011, nr. 214.213).  

 

2.6. In de voorliggende zaak wordt allereerst benadrukt dat verzoeksters verblijfsaanvraag om medische 

redenen onontvankelijk wordt verklaard met toepassing van artikel 9ter, § 3, 4° van de 

Vreemdelingenwet, en dus niet met toepassing van artikel 9ter, § 3, 3° van de Vreemdelingenwet, dat 

voorziet dat de aanvraag onontvankelijk moet worden verklaard indien het voorgelegde standaard 

medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid van deze 

wetsbepaling, oftewel ouder is dan drie maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag en 

geen melding maakt van de ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling. In de 

eerste bestreden beslissing wordt dus op zich niet betwist dat een standaard medisch getuigschrift 

voorligt waarin melding wordt gemaakt van de ziekte, haar graad van ernst en de hiervoor noodzakelijk 

geachte behandeling. Door de aanvraag onontvankelijk te verklaren op grond van artikel 9ter, § 3, 4° 

van de Vreemdelingenwet wordt aangegeven dat de vermeldingen in het voorgelegde standaard 

medisch getuigschrift toelaten de aanvraag inhoudelijk te toetsen aan de criteria van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. 

 

2.7. Met verwijzing naar artikel 9ter, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet stelt de arts-adviseur in zijn 

advies vast dat kennelijk geen ziekte in de zin van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet voorligt, omdat 

de vermeldingen in het standaard medisch getuigschrift van 19 november 2018 niet wijzen op een “reële 

pathologie”, maar enkel op “symptomen zonder onderbouwde observatie of gerichte behandeling”. 

 

2.8. Uit het standaard medisch getuigschrift van 19 november 2018 blijkt, onder meer, dat verzoekster 

ernstige rugpijnen heeft die het gevolg zijn van te grote borsten, dat deze pijnen een borstverkleining om 

medische redenen noodzakelijk maken en dat zij pijnmedicatie dient te nemen. Bij stopzetting van de 

pijnmedicatie zal verzoekster volgens haar behandelende arts lijden aan ondraaglijke pijnen die haar 

verhinderen te slapen en dagdagelijkse taken op zich te nemen en het haar onmogelijk maken zich nog 

te verplaatsen. Het niet uitvoeren van de borstverkleining zal een verergering van de blessures en van 

de rugpijnen tot gevolg hebben. 

 

Gelet op deze duidelijke vermeldingen in het standaard medisch getuigschrift is het de Raad op lezing 

van het medisch advies niet duidelijk waarom er geen sprake zou zijn van een “reële pathologie” of nog 

waarom er sprake zou zijn van “alleen symptomen zonder onderbouwde observatie of gerichte 

behandeling”. De vastgestelde noodzaak van een borstverkleining om medische redenen blijft volledig 

onvermeld in het medisch advies, zodat het in geen geval duidelijk is waarom dit dan niet als een 

“gerichte behandeling” is te beschouwen. 

 

De arts-adviseur kon niet zonder bijkomende motivering of bijkomende vaststellingen oordelen dat er in 

casu kennelijk noch sprake is van een reëel risico is voor het leven of de fysieke integriteit noch van een 

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

mogelijk is in het herkomstland of het land van wettig verblijf.  

 

De beoordelingsvrijheid van de arts-adviseur betekent niet 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). Diens vaststellingen moeten de betrokken 

vreemdeling en de Raad in staat stellen om na te gaan waarop de arts-adviseur zich baseert om te 

besluiten dat, alle gegevens van het concrete geval indachtig, er kennelijk geen sprake is van een ziekte 
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zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet. In casu volstaat de gegeven 

motivering niet. 

 

Waar het medisch advies, en bij uitbreiding de eerste bestreden beslissing, niet afdoende motiveert 

waarom de ingeroepen medische problematiek kennelijk geen reëel risico vormt in de zin van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet, dient een schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 te worden 

aangenomen. 

 

2.9. Het zorgvuldigheidbeginsel legt de overheid 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 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. 

 

Door in zijn medisch advies geen rekening te houden met de in het standaard medisch getuigschrift 

vastgestelde om medische redenen noodzakelijke borstverkleining, is de arts-adviseur ook tekort 

gekomen aan zijn zorgvuldigheidsplicht. Uit de voorliggende stukken blijkt niet dat de arts-adviseur 

concreet is nagegaan of de hiermee samenhangende rugpijnen onbehandeld van dien aard zijn te 

kunnen leiden tot onmenselijke of vernederende behandelingen, waar de behandelende arts in haar 

standaard medisch getuigschrift er ook op wijst dat verzoekster zonder pijnmedicatie ondraaglijke pijnen 

zal lijden die haar verhinderen te slapen en dagdagelijkse taken op zich te nemen en het haar 

onmogelijk maken zich nog te verplaatsen. 

 

Het vastgestelde zorgvuldigheidsgebrek tast niet enkel het medisch advies aan, maar ook de eerste 

bestreden beslissing zelf, nu deze beslissing volledig steunt op het medisch advies. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan eveneens worden aangenomen. 

 

2.10. De uiteenzetting in de nota met opmerkingen doet geen afbreuk aan de gedane vaststellingen. 

 

2.11. Het middel is, in de aangegeven mate, gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de eerste 

bestreden beslissing. Een verder onderzoek van het middel dringt zich niet langer op. 

 

3. Onderzoek van het beroep in zoverre het is gericht tegen de tweede bestreden beslissing 

 

3.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 en van de artikelen 74/11 en 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

Zij licht het middel toe als volgt: 

 

“Dat de bestreden beslissing gepaard gaat met een bevel om het grondgebied te verlaten binnen een 

termijn van 30 dagen. 

Overeenkomstig artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG zijn de staten verplicht om bij een 

uitwijzingsbeslissing o.a. rekening te houden met de het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven de gezondheidstoestand van de betrokkenen, zoals tevens omgezet naar Belgisch recht via 

artikel 74/13 Vw. : 

« Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger berlang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de 

betrokken onderdaan van een derde land ». 

Ook artikel 74/11, §3 Vw. bepaalt dat het bevel om het grondgebied te verlaten niet kan ingaan tegen 

bepalingen betreffende het recht op internationale bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 

48/3 en 48/4 Vw. 

Dat in casu verweerder het bevel om het grondgebied te verlaten enkel gemotiveerd heeft op basis van 

het feit dat verzoekster niet over een geldig visum beschikt. 

Dat hieruit dan ook niet blijkt of verweerder rekening heeft gehouden met de gezondheidstoestand van 

verzoeksters conform artikel 74/13 Vw. bij het afleveren van dit bevel om het grondgebied te verlaten. 

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van het motiveringsbeginsel, van de 

artikelen 74/11 en 74/13 Vw.” 

 

3.2. Verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 
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“Verzoekende partij stelt dat verwerende partij geen rekening heeft gehouden met de 

gezondheidstoestand, het gezins- en familieleven. 

Echter uit de stukken in het administratief dossier blijkt dat verwerende partij bij het nemen van het bevel 

om het grondgebied te verlaten rekening heeft gehouden met deze elementen. 

In de synthesenota dd. 24.01.2019 valt het volgende te lezen: 

Bij bevel of inreisverbod Artikel 74/13: 

1. gezins- en familieleven : geldt voor betrokkene 

2. hoger belang van het kind : geen kinderen 

3. gezondheidstoestand : geen medische contra-indicatie voor terugkeer naar het land van herkomst 

De verzoekende partij haar beschouwingen falen in rechte en in feite, en kunnen geen afbreuk doen aan 

de bestreden beslissing die geheel terecht genomen werd en ten genoege van recht gemotiveerd werd. 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond.” 

 

3.3. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt: “Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.” 

 

Deze wetsbepaling vormt de omzetting van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de 

lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven 

en dient richtlijnconform te worden toegepast.  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet maakt een individueel onderzoek noodzakelijk, zodat wordt 

gewaarborgd dat het bestuur bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met 

welbepaalde fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en familieleven en 

de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. Deze bepaling weerspiegelt zo hogere 

rechtsnormen, zoals de artikelen 3 en 8 van het EVRM.  

 

Uit het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten zelf kan op geen enkele wijze worden afgeleid 

dat verweerder rekening hield met verzoeksters gezondheidstoestand, zoals ingeroepen in haar 

verblijfsaanvraag van 30 november 2018.  

 

Verder dringt de vaststelling zich op dat inzake de voormelde verblijfsaanvraag door verweerder op 31 

januari 2019 een onontvankelijkheidsbeslissing werd genomen waarbij werd ingegaan op de 

gezondheidstoestand van verzoekster, maar hoger werd reeds vastgesteld dat er grond is tot 

nietigverklaring van deze beslissing. Deze beslissing moet dan ook worden geacht nooit te hebben 

bestaan en niet langer voorhanden te zijn in het rechtsverkeer. Dit heeft tot gevolg dat dient te worden 

aangenomen dat in het dossier van verzoekster geen eerdere beslissing van het bestuur voorligt waarin 

de ingeroepen gezondheidsproblemen van verzoekster inhoudelijk reeds werden beoordeeld.  

 

In deze omstandigheden dient verzoekster te worden bijgetreden dat verweerder niet heeft voldaan aan 

de op hem rustende verplichting overeenkomstig artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet om bij het 

nemen van de bestreden verwijderingsmaatregel rekening te houden met haar gezondheidstoestand.  

 

Verweerder verwijst in de nota met opmerkingen nog naar een intern document in het administratief 

dossier, gedateerd op 24 januari 2019, waaruit alsnog zou moeten blijken dat de gezondheidstoestand 

in rekening is gebracht bij het nemen van de verwijderingsbeslissing. Hierin kan slechts het volgende 

worden gelezen: “geen medische contra-indicatie voor terugkeer naar het land van herkomst”. Uit deze 

vermelding blijkt echter geenszins dat de concrete gezondheidsproblemen zoals verzoekster deze inriep 

in haar verblijfsaanvraag in rekening zijn gebracht. Deze niet-onderbouwde vermelding in een stuk van 

het administratief dossier kan de eerdere vaststelling dan ook niet onderuit halen. 

 

Het onderzochte middel is, in de aangegeven mate, gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de 

tweede bestreden beslissing. 

 

Verweerder heeft het in de thans voorliggende situatie daarenboven klaarblijkelijk zelf nuttig en nodig 

geacht om zijn bevoegdheid tot het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten slechts uit 

te putten nadat werd beschikt over de door verzoekster ingediende verblijfsaanvraag op medische 

gronden. De Raad stelt vast dat verweerder door aldus te handelen erkent dat de uitkomst van deze 

aanvraag bepalend kan zijn voor het al dan niet afleveren van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Er kan aldus een feitelijke samenhang worden vastgesteld. In deze situatie volstaat een 



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 van 11 

verwijzing naar de goede rechtsbedeling ook reeds om, in navolging van de nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing, eveneens over te gaan tot de nietigverklaring van de tweede bestreden 

beslissing. 

 

Een onderzoek van de overige onderdelen van het middel dringt zich niet langer op. 

 

4. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

Asiel en Migratie van 31 januari 2019 tot het onontvankelijk verklaren van een aanvraag om machtiging 

tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten, worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van verweerder. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig augustus tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. CORNELIS 

 


