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 nr. 227 138 van 7 oktober 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESPERS 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 15 juli 2019 

hebben 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 7 mei 2019 waarbij de 

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

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

vreemdelingen ontvankelijk, doch ongegrond verklaard wordt. 

 

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 19 juli 2019 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

24 september 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. DE LIEN, die loco advocaat R. JESPERS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partijen, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, dienen op 4 april 2019 een 

aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 
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betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

Op 7 mei 2019, met kennisgeving op 12 juni 2019, verklaart de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris deze aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond. Dit is de bestreden beslissing, waarvan 

de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 03.04.2019 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door :  

 

V., S. (...) (R.R.: (...))  

Geboren te Shaartuz op (...).1966  

+ zoon: S., N. (...) (R.R.: (...))  

Geboren te Jerevan op (...).1988  

 

Nationaliteit: Armenië  

Adres: (...)  

 

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

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is.  

 

Reden:  

 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

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

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

Art. 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen.  

 

Er werden medische elementen aangehaald voor V.S. (...), die echter niet weerhouden konden worden 

(zie verslag arts-adviseur d.d. 03.05.2019 in gesloten omslag).  

 

Derhalve  

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of  

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

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

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. Bijgevolg is 

niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk 

verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).  

 

Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd welke geen betrekking hebben op de 

medische toestand van betrokkenen (verzoekers halen aan dat zij reeds acht jaar in België verblijven, 

niet hebben deelgenomen aan ernstige misdrijven of misdaden en geen fraude hebben gepleegd). Dat 

met de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een 

onderscheid werd aangebracht in twee verschillende procedures, m.n. ten eerste het artikel 9ter als een 

unieke procedure voor in België verblijvende personen met een medische aandoening, ten tweede het 

artikel 9bis voor in België verblijvende personen, die menen te beschikken over buitengewone 

omstandigheden, en die om humanitaire redenen een verblijfsmachtiging wensen te verkrijgen. Dat de 

hier ingeroepen niet-medische elementen buiten de medische context van artikel 9ter vallen en dat 

derhalve in dit verzoek aan deze niet-medische argumenten geen verder gevolg kan worden gegeven.  

 

Aangezien betrokkenen reeds van ambtswege werden afgevoerd, dient er contact opgenomen te 

worden met de regionale directie van het Rijksregister om de afvoering wegens verlies verblijfsrecht te 

realiseren.” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1. In een eerste middel voeren de verzoekende partijen onder meer de schending aan van het 

zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

In een derde onderdeel van dit eerste middel stellen zij het volgende: 

 

“Verzoekers hadden met een brief van hun raadsman dd. 4 mei 2019 bijkomende medische stukken ter 

aanvulling van het verzoek medische regularisatie van 4 april 2019 gezonden. 

Deze brief is per e-mail verzonden en heeft DVZ dezelfde dag bereikt. 

De beslissing zelf dateert van 7.5.2019; in de beslissing is er geen enkele verwijzing naar de medische 

stukken die met de brief van 4 mei 2019 werden overgemaakt. 

Het advies dateert van 3.5.2019; dit verhindert echter niet dat stukken die DVZ bereiken vooraleer een 

beslissing is genomen mee in aanmerking moeten worden genomen. Eventueel hadden zij bijkomend 

moeten voorgelegd geweest zijn aan de arts-adviseur. Dit is niet gebeurd en er is ook geen rekening 

gehouden met die bijkomende stukken in de bestreden beslissing. 

Door niet met alle op het ogenblik van de beslissing aanwezige stukken rekening te houden schendt de 

beslissing de motiveringsplicht en artikel 9ter vreemdelingenwet.” 

 

2.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot dit middelonderdeel het volgende in haar nota 

met opmerkingen: 

 

“In een derde onderdeel betogen verzoekers dat in de bestreden beslissing geen enkel verwijzing is 

naar de medische stukken die zij per brief d.d. 04.05.2019 hebben overgemaakt.  

Verwerende partij heeft de  eer te antwoorden dat het medisch advies dateert van 03.05.2019 terwijl 

verzoekers zelf aangeven bijkomende medische stukken op 04.05.2019, per  brief te hebben 

overgemaakt aan het Bestuur.  Zij kunnen derhalve de arts-adviseur, noch het Bestuur verwijten 

hiermee geen rekening mee te hebben gehouden.  

Zij blijven verder in gebreke aan e tonen in welke mate die bijkomende stukken tot een andere  

beslissing hadden kunnen leiden.  

Dit onderdeel van het middel is ongegrond.” 

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel verplicht de overheid op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 

februari 2007, nr. 167.411). Dit houdt ook in  dat zij zich moet steunen op alle gegevens en dienstige 

stukken. 

 

De bestreden beslissing werd genomen naar aanleiding van de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 4 april 2019, die is gebaseerd op de medische 

problematiek van de eerste verzoekende partij. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

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

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

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

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

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. (…) De 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.” 

 

Uit het bepaalde in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet volgt dat een aanvraag om 

machtiging tot verblijf om medische redenen van toepassing is op twee onderscheiden gevallen, met 

name: (1) een ziekte die een reëel risico is voor het leven of de fysieke integriteit van de aanvrager, of 

(2) een ziekte die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. 

 

Deze bepaling houdt twee verschillende mogelijkheden in die onafhankelijk van elkaar moeten worden 

getoetst. Concreet houdt deze bepaling in dat er enerzijds gevallen zijn van een vreemdeling die actueel 
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lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn fysieke 

integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de fysieke integriteit moet 

imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. Anderzijds is er het 

geval van de vreemdeling bij wie er actueel geen reëel risico is voor diens leven of fysieke integriteit en 

die dus in principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling voorhanden is voor zijn 

ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het risico loopt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval geen acute 

levensbedreigende ziekte, er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de ingeroepen 

ziekte of aandoening (cf. RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073). 

 

Artikel 9ter, § 1, laatste lid van de vreemdelingenwet bepaalt verder: 

 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

De bestreden beslissing van 7 mei 2019 stelt dat de medische elementen die werden aangehaald in 

hoofde van de eerste verzoekende partij niet worden weerhouden, waarbij uitdrukkelijk wordt verwezen 

naar het medisch verslag van de ambtenaar-geneesheer van 3 mei 2019, dat in gesloten omslag werd 

gevoegd bij deze beslissing. 

 

Dit medisch advies, dat aan de bestreden beslissing ten grondslag ligt, luidt als volgt: 

 

 “Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medische dossier voorgelegd door genoemde 

persoon in het kader van haaraanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 3-4-

2019 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

- Standaard medisch getuigschrift d.d. 7-1-2019 van Dr. D.S. (...), huisarts met de volgende informatie: 

• Hypertensie, hypercholesterolemie, hyperuricemie 

• Behandeling Indapamide 

- Bloedresultaten d.d. 6-1-2019: licht verhoogd urinezuur, cholesterol 

- standaard medisch getuigschrift d d- 12-5-2018 van Dr. D.S. (...), huisarts met de volgende informatie: 

• Hypertensie en veralgemeende spierklachten 

• Behandeling Indapamide en Algostase 

 

Uit de aangeleverde informatie kunnen we het volgende besluiten: 

- Het gaat over een dame van heden 52 jaar afkomstig uit Armenië 

Zij vertoont als pathologie: hoge bloeddruk, verhoogde cholesterol en verhoogd urinezuur 

De hypertensie is de enige aandoening die medicamenteus behandeld wordt met Indapamide 

Er is geen nood aan specialistische opvolging vermeld 

In het dossier is geen tegenindicatie voor reizen vermeld evenmin de nood aan mantelzorg. 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de zorg voor de pathologie van betrokkene een 

dame van 52 jaar uit Armenië beschikbaar is in het thuisland, opvolging door een huisarts is verzekerd, 

evenals de beschikbaarheid van de medicatie Indapamide. 

 

Vanuit het oogpunt van beschikbaarheid van de zorg is er geen tegenindicatie voor terugkeer naar het 

thuisland Armenië. 

 

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

opgemerkt te worden dat een verblijfstitel niet enkel afgegeven kan worden op basis van het feit dat de 

toegankelijkheid van de behandeling in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan 

lopen. Naast de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het land 

waar de aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag uitgevoerde evaluatie 

ook plaats op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze behandelingen. Rekening 

houdend met de organisatie en de middelen van elke staatzijn de nationale gezondheidssystemen zeer 

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

internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds,... Het gaat dus om een 
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systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen, Het gaat er niet om zich 

ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met het systeem dat in 

België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou worden toegekend 

aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder goede kwaliteit zou zijn 

dan het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling van de 

verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat deze 

zorgverlening in haar land van herkomst of het land waar zij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager.  

 

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

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

gespecialiseerde zorg. Betrokkene verklaart dat de benodigde zorg (financieel) niet toegankelijk zou 

zijn. Zij legt echter geen persoonlijke bewijzen voor die deze stelling kunnen staven. Het EHRM heeft 

geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een 

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

cons.A/Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene 

situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval moeten worden 

gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 

februari 2008, Saadi/ltalië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 

73; EHRM 26 april 2005, Miislim/Turkije, § 68). Betrokkene haalt aan dat haar aandoening niet onder 

het 'Basic Benefit Package' valt en dat er sprake is van 'out- of- pocket payments'. Verzoekster legt 

echter geen bewijs van algemene arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen elementen in 

het dossier die erop wijzen dat zij actueel geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in haar land 

van oorsprong. Bovendien geldt de beslissing eveneens voor de meerderjarige zoon van betrokkene. 

Ook hij kan zijn moeder financieel bijstaan. Niets laat derhalve toe te concluderen dat betrokkenen niet 

zouden kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Voor mensen die 

deels of volledig invalide verklaard worden en minstens 5 jaar in officiële loondienst gewerkt hebben, is 

er een invaliditeitspensioen.3 Indien men niet aan deze vijf jaar komt, kan men aanspraak maken op 

een sociaal invaliditeitspensioen. Sociaal kwetsbare groepen (arme families, kinderen, gehandicapten, 

...) krijgen gespecialiseerde zorgen en de benodigde medicatie gratis of krijgen korting. Medicatie is 

gratis voor invaliden van de eerste en tweede graad. Invaliden van de derde graad krijgen 50% korting.4 

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

meer zouden hebben bij wie zij terecht kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de 

nodige zorgen aldaar of voor (tijdelijke) financiële hulp. Niets verhindert verzoekers derhalve om terug te 

keren. Het staat hen vrij hiertoe een beroep te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie 

(IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een terugreis. Ook beschikt de IOM over een 

Reïntegratïefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en reïntegratie in het land van 

herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan in het vinden van 

inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: beroepsopleidingen, 

opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, kosten om informatie 

over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van tewerkstellingsbureaus, 

accommodatie/huur, extra bagage.  

 

Conclusie: Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de pathologie bij de betrokkene, 

hoewel dit kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden 

voor haar leven of fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, geen reëel 

risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling en opvolging 

beschikbaar en toegankelijk zijn in Armenië. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen 

bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland, Armenië.” 

 

De verzoekende partijen verwijten de verwerende partij en de ambtenaar-geneesheer bij het nemen van 

de bestreden beslissing geen rekening te hebben gehouden met de actualisatie van haar dossier op 4 

mei 2019. Meer bepaald maakte zij bijkomende medische stukken over, die op het ogenblik van het 

nemen van de bestreden beslissing niet in rekening werden gebracht, hetgeen in strijd is met het 

zorgvuldigheidsbeginsel waardoor de verwerende partij is gebonden.  

 

Blijkens zijn advies heeft de ambtenaar-geneesheer zich gebaseerd op volgende stukken die door de 

verzoekende partijen werden voorgelegd: 

 

- Een standaard medisch getuigschrift van dr. D.S. van 7 januari 2019 

- Bloedresultaten van 6 januari 2019 

- Een standaard medisch getuigschrift van dr. D.S. van 12 mei 2018 
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Het administratief dossier bevat echter ook een verslag een onderzoek van dr. D.B. van 18 april 2019, 

gericht aan dr. D.S. die de behandelende huisarts van de eerste verzoekende partij is. Dr. D.B. besluit 

na onderzoek op 16 april 2019 dat er een indicatie is voor therapie-uitbreiding. Deze arts stelt voor de 

therapie uit te breiden met het medicijn Forzaten 20/5 mg 1 maal per dag, waarbij dit best wordt 

opgedreven naar 40/5 mg per dag. Hij adviseert ook het medicijn Nebivolol toe te voegen indien nodig.  

 

Dit verslag werd toegevoegd aan een brief van de verzoekende partijen van 4 mei 2019. Dit is dus na 

het verstrekken van het advies door de ambtenaar-geneesheer, maar voor het nemen van de bestreden 

beslissing op 7 mei 2019 en in ieder geval ook voor de kennisgeving van deze beslissing aan de 

verzoekende partijen op 12 juni 2019. De verwerende partij betwist niet dat dit stuk per brief van 4 mei 

2019 aan haar diensten werd gericht en uit het administratief dossier valt niet ontegensprekelijk vast te 

stellen dat de verwerende partij niet in kennis was gesteld van deze actualisatie voor het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

De verwerende partij kan echter niet worden gevolgd waar zij meent dat bij het nemen van de bestreden 

beslissing op 7 mei 2019 geen rekening diende te worden gehouden met dit medisch verslag - dat 

overigens informatie bevat over een belangrijke aanpassing van de behandeling van de eerste 

verzoekende partij, namelijk een uitbreiding naar aanleiding van een recent medisch onderzoek - louter 

omdat de ambtenaar-geneesheer op 3 mei 2019 al was overgegaan tot het verstrekken van een advies. 

De verzoekende partijen kunnen niet worden verweten dat zij hun dossier actualiseerden met recente 

medische informatie, die bovendien duidt op een ontwikkeling in de behandeling van de aandoening van 

de eerste verzoekende partij, temeer het in het kader van een procedure op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet voor een aanvrager niet duidelijk is wat de behandelingsduur is van de aanvraag 

en de verzoekende partij op het ogenblik onwetend was over het feit dat reeds een advies werd 

verstrekt door de ambtenaar-geneesheer in hun dossier, nu zij pas op 12 juni 2019 van de bestreden 

beslissing en dit advies in kennis werden gesteld. Het getuigt van onzorgvuldig handelen van de 

verwerende partij om niet minstens een herevaluatie van het dossier te vragen aan de ambtenaar-

geneesheer als zij voor het nemen van de bestreden beslissing, die geheel op het advies van een 

ambtenaar-geneesheer wordt geënt, in kennis wordt gesteld van actuele informatie omtrent de 

gezondheidstoestand van de eerste verzoekende partij, meer bepaald van een uitbreiding van de 

therapie. Dit klemt des te meer nu de ambtenaar-geneesheer in zijn advies van 3 mei 2019 vaststelde 

dat er wel degelijk sprake is van een pathologie die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit van de eerste verzoekende partij, maar geen reëel risico inhoudt voor een onmenselijke of 

vernederende behandeling gezien net de behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in 

het land van herkomst van de verzoekende partijen. Hierbij deed de ambtenaar-geneesheer specifiek 

onderzoek naar de beschikbaarheid van de noodzakelijke behandeling met het medicijn Indapamide. 

Minstens had de verwerende partij de tijd moeten nemen zich te buigen over de recent toegevoegde 

nieuwe medische informatie door de verzoekende partij, die zoals het haar toekwam de verwerende 

partij in kennis stelde van alle nuttige informatie omtrent de gezondheidssituatie zoals voorzien in artikel 

9ter van de vreemdelingenwet opdat een geïnformeerde beslissing kon worden genomen, informatie 

waarvan zij het bestaan noch het tijdig bijbrengen betwisten.  

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet bij 

de totstandkoming van de bestreden beslissing is aannemelijk gemaakt. Het derde middelonderdeel is 

in de besproken mate gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. De overige 

middelonderdelen en het tweede middel behoeven geen verdere bespreking nu zij niet tot een ruimere 

nietigverklaring kunnen leiden.   

 

 

3. Kosten 

 

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

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 
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De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 7 mei 2019 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van 

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

de verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven oktober tweeduizend negentien door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


